
ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONS!UUL LOCAL AL COMUNE! BOLBOSi
Localitatea Botbosi, str. Principală nr. 49

E-mail: primaria_boibosi@yahoo.com, Tet./Fax. 0253-287.505/0253-287.755

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru ane! 2019

Consiliul Loca! Sotbosi

Având în vedere
-prevederile Legi: nr. 227/2015 -legea privind Coda) fiscal .republicata ,
- Legea m 196/2017 pentru modificarea art.465 din Codul fiscal
- Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscala
- an.20 lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională tn administraţia publică, cu completările ulterioare,
- legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii 
-'-.spunerea de motive
-raportul compartimentului de specialitate
-notificarea nr. din data privind afişarea in vederea dezbaterii publice a proiectului de hotarare 
-rapoartele comisiilor consiliului local
- In tenieiui art. 27 şi art.36 alin.2 litd'b, alin. 4 lit "c". art. 45 alin. 2 iit " c", art.l 15 al.llit."b" din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,cu completările si modificările ulterioare

H O T Ă R Ă ŞT E

C A PTfO H  1 1

Art L IMPOZITUL / TAXA PE CLÂDHH - PERSOANE E1Z1C E

T  RcguO treneraie
E! Orice persoană care are in pioprictate o clădire sduată în Ronânia datorează anual impozit pentru 

acea clădire,exceptând cazul in care in prezentul ntlu se prevede diferit.

mailto:primaria_boibosi@yahoo.com


1.2 Pentru clădirile proprietate publică sau privată a stătu]ui ori a unităţi!or administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, a!teie decât ceie de 
drept pubiic, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, iocatari, titularii dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. în cazul transmiterii 
ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se 
datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept pubiic.

1.3 impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, ai 
oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea .

1.4 în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu numărul de 
luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile 
mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din lunarespectivă.

1.5 în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu numărul de 
zile sau de ore prevăzute în contract.

1.6 Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri
1.7 în cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare 

dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în 
proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, flecare 
proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

2. Definiţii
2.1 cfădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de 

denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, 
animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de 
bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;

2.2 clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, 
cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea;

2.3 clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;
2.4 clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;
2.5 clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu 

dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unpi persoane sau familii.

3. Calcului impozitului / taxei ne clădirile rezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor flzict-
3.1 Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflase in proprietatea persoanelor fizice, impozitul 

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabil^ aclădirii.
3.2 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în iei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite 

desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în 
lei/mp, din tabelul următor:



____ ' _______IMPOZITUL $1 TAXA PE CLĂDIRI
VALOÎULE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată !a ciădiri, în căzui persoanelor fizice - Art.457 
______  __  ___________  aiin.(2) din Legea 227/2015__________________________

VALOAREA IMPOZABILĂ 
__  - lei/mp-___

Tipul clădirii

NIVELURILE 
APLiCATE ÎN ANUL 

FISCAL 2018

Indexare conform art. 
491 din Legea nr. 

227/2015 (%)

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 20)9
Cu instaiaţii 

de apă, 
canaiizare, 
eiectrice şi 
încăizire 
(condiţii 

cumulative)

Fără
instaiaţii de 

apă,
canaiizare,
eiectricitate

sau
încăizire

Cu instaiaţii 
de apă, 

canaiizare, 
electrice şi 
încăizire 
(condiţii 

cumuiative)

Fără
instaiaţii de 

apă.
canaiizare

eiectricitate
sau

încăizire

Cu instaiaţii 
de apă, 

canaiizare, 
eiectrice şi 
încăizire 
(condiţii 

cumulative)

Fără instaiaţii i 
de apă ! 

canaiizare, Ş 
eiectricitate ' 

sau
încălzire

0 i 2 3 4
A. Ciădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice aite materiaie rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic

iOOO 600 ],3 1,3

'

1013 608

B. Ciădire cu pereţii exteriori din iemn, din 
piatră naturaiă, din cărămidă nearsă, din 
văiătuci sau din orice aite materiaie 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic

300 200 1,3 1,3 304

1
!

203

C. Ciădire-anexă cu cadre din beton armat 
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice aite materiaie rezuitate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic

200 175 1,3 1,3 203

-  .

177

D. Ciădire-anexă cu pereţii exteriori din 
iemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din văiătuci sau din orice aite 
materiaie nesupuse unui tratament termic 

; şi/sau chimic

,35 75 1,3 1,3 127 76

E. în căzui contribuabiiuiui care deţine ia 
aceeaşi adresă încăperi ampiasat la subsoi, 

j demisoi şi/sau ia mansardă, utiiizate ca 
locuinţă, in oricare dintre tipurile de ciădiri 
prevăzut la iit. A - D

75 % din 
suma care s- 

ar aptica 
ciădirii

75 % din 
suma care 
s-ar apiica 

ciădirii

-

75 % din 
suma care 
s-ar aplica 

clădirii

75 % din 
suma care 

s-ar 
apiica 

ciădiri!
F. în cazul contribuabiiuiui care deţine ia 
aceeaşi adresă încăperi ampiasate ia subsoi, 
la demisol şi/sau ia mansardă. Utiiizate in 

! aite scopuri decât ce! de iocuinţă, în oricare 
dintre tipurile de ciădiri prevăzute ia iit. A - 
D

50 % din 
suma care s- 

ar apiica 
ciădirii

50 % din 
suma care 
s-ar apiica 

ciădirii
-

_

-

50 % din 
suma care 
s-ar apiica 

ciădirii

50 % din 
suma care 
s-ar apiica 

ciădirii

3.3 !n căzui unei ciădiri care are pereţii exteriori din materiaie diferite, pentru stabiiirea vaiorii 
itupozabiie a ciădirii se identifică in tabeiui prezentat ia punctui 3.2 vaioarea impozabiiă cea mai mare 
corespunzătoare materiaiuiui cu ponderea cea mai mare.

3.4 Suprafaţa construită desfăşurată a unei ciădiri se determină prin însumarea suprafeţeior 
secţiuniior tuturor ntveiuriior ciădirii. inciusiv aie baicoaneior, iogiiior sau aie ceior situate ia subsoi sau ia 
mansardă, exceptând suprafeţeie poduriior neutiiizate ca tocuinţă. aie scăriior şi teraseior neacoperite.

3.5 Dacă dimensiuniie exterioare ale unei ciădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturai exterior, atunci



suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmutţirea suprafeţei utiie a ciădirii cu un 
coeficient de transformare de 1,4.

3.6 Vaioarea impozabiiă a ciădirii se ajustează în funcţie de rangui iocaiităţii şi zona în care este 
amplasată clădirea, prin înmutţirea vaiorii determinate potrivit puncteior 3.2-3.5 cu coeficientul de corecţie 
corespunzător conform tabei:

Z o n a  in c a d ru l 

to c a lita tii

RANGUL LOCALITATit

0 1 II III IV V

A 2 ,6 0 2 ,5 0 2 ,4 0 2 ,3 0 1 ,1 0 1 ,05

B 2 ,5 0 2 ,4 0 2 ,3 0 2 ,2 0 1 ,0 5 1 ,0 0

c 2 ,4 0 2 ,3 0 2 ,2 0 2 ,1 0 1 ,0 0 0 ,9 5

D 2 ,3 0 2 ,2 0 2 ,1 0 2 ,0 0 0 ,9 5 0 ,9 0

3.7 Comuna Boibosi este locaiitate de rangui IV iar vaioriie coeficienţiior de corecţie pentru fiecare
zonă în parte sunt: Zona A -  1,10 satu! Boibosi ; Zona B -  1,05 sateie
Baiacesti,Bo)boasa,Miciosu,Igirosu,Ohaba-Jiu,Vaiea.

3.8 Vaioarea impozabiiă a ciădirii, determinată în urma apiicării prevederilor puncteior 3.1-3.6, se 
reduce în funcţie de anui terminării acesteia, după cum urinează:

a) cu 50%, pentru ciădirea care are o vechime de peste 100 de ani ia data de 1 ianuarie a anului fiscal 
de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inciusiv, ia data 
de ! ianuarie a anuiui fiscal de referinţă;
c) cu 10%. pentru ciădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inciusiv. la data 
de i ianuarie a anuiui fiscal de referinţă.

3.9 în căzui ciădirii ia care au fost executate iucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscai, 
anul terminării se actuaiizează, astfei că acesta se consideră ca fiind cei în care a fost efectuată recepţia ia 
terminarea lucrăriior. Renovarea majoră reprezintă acţiunea compiexă care cuprinde obligatoriu lucrări de 
intervenţie ia structura de rezistenţă a ciădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică 
şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, 
după caz, aite iucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de expioatare a ciădirii, a ceiorlaite 
cerinţe fundamentaie apiicabiie construcţiiior, conform iegii, vizând, în principal, creşterea performanţei 
energetice şi a caiităţii arhitecturai-ambientaie şi funcţionale a ciădirii. Anui terminării se actuaiizează în 
condiţiile în care, ia terminarea iucrăriior de renovare majoră, vaioarea ciădirii creşte cu cei puţin 50% faţă de 
vaioarea acesteia ia data începerii executării iucrăriior.

4. (  aicuiu! imoozituiui / taxei ne ciădiriienerexidentiaic atlate in proprietatea oersoaneio: fizice
4.1 Pentru ciădiriie nerezidenţiaie aflate în proprietatea persoaneior fizice, impozitui pe clădiri se 

caicuiează prin apiicarea unei cote de 1 % asupra vaiorii care poate fi:
a) vaioarea rezuitată dintr-un raport de evaiuare întocmit de un evaluator autorizat în uitimii 5 ani 
anteriori anuiui de referinţă, depus ia organui fiscai ioca! până ia primu! termen de piaţă din anui de 
referinţă;
b) vaioarea finaiă a iucrăriior de construcţii, in căzui ciădiriior noi, construite In uittmii 5 ani anteriori 
anuiui de referinţă;
c) vaioarea ciădiriior care rezuită din actu! prin care se transferă dreptu) de proprietate, în căzui 
ciădiriior dobândite în uitimii 5 ani anteriori anuiui de referinţă.



4.2 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 
domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 
impozabile a clădirii.

4.3 în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor punctului 4.1, 
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform procedurii 
de calcul prezentată la Ca/cM/M/ AH/wzAzrAA pa cAMA-f/e rază/e/rp'a/a.

5. Caicului impozitului/taxei pe clădirile cu destinatiemixtă

5.1 în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 
calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform 
procedurii de calcul prezentată la Ca/aa/M/ /wpazAa/af pe c/ăr/âv/e rezâ/aap'a/e cu impozitul determina 
pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, procedurii de calcul prezentată la Ca/ca/a/ âwpazAa/ai pe 
cAAA'rAr uereză/eapa/e.

5.2 în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio 
^activitate economică, impozitul se calculează conform procedurii de calcul prezentată la Ca/ca/a/

aapazAa/a/ pe c/ăr/âv/e rezA/eap'a/e.
5.3 Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţiai nu pot fi 

evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio 
activitate economică, impozitul se calculează conform procedurii de calcul prezentată la Ca/ca/a/ 
aapazAa/a/ p<? cAirAr/'A? /̂ zAA?a/A?A?;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea 
economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea 
economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor procedurii de calcul prezentată la 
6'aAnAA AnpozAM/tH pe cAAA'r/A? /?erezAA?/;/AAe.

6. Declararea, dobândirea. înstrăinarea si modificareaclădirilor
6.1 Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 

clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
6.2 în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen 
de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor.

1. Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, 
data întocmirii procesului-verba! de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a 
lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integra! la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu 
obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia 
de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data 
expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de 
bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării 
termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa 
construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
6.3 Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor 

administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie iegală a contribuabililor care deţin în proprietate 
aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.



6.4 în căzui în care dreptu! de proprietate asupra unei ciădiri este transmis în cursui unui an fiscai, 
impozitui va fi datorat de persoana care deţine dreptui de proprietate asupra ciădirii ia data de 3i decembrie a 
anuiui fiscai anterior anuiui în care se înstrăinează.

6.5 în căzui extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiaie sau a! aitor modificări aduse unei ciădiri 
existente, inclusiv schimbarea integraiă sau parţiaiă a foiosinţei, care determină creşterea sau diminuarea 
valorii impozabile a ciădirii cu mai muit de 25%, proprietarui are obiigaţia să depună o nouă declaraţie de 
impunere ia organui fiscai iocai în a cărui rază teritoriaiă de competenţă se află ciădirea, în termen de 30 de 
ziie de ia data modificării respective, şi datorează impozitui pe ciădiri determinat în noiie condiţii începând 
cu data de i ianuarie a anuiui următor.

6.6 în căzui desfiinţării unei ciădiri, proprietarui are obiigaţia să depună o nouă deciaraţie de impunere 
ia organui fiscai iocai în a cărui rază teritoriaiă de competenţă se află ciădirea, în termen de 30 de ziie de ia

data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitui începând cu data de 1 ianuarie a anuiui 
următor, inciusiv în căzui ciădiriior pentru care nu s-a eiiberat autorizaţie de desfiinţare.

6.7 Dacă încadrarea ciădirii în funcţie de rangu! iocaiităţii şi zonă se modifică în cursui unui an sau în 
^cursui anuiui intervine un eveniment care conduce ia modificarea impozituiui pe clădiri, impozitui se

aicuiează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anuiui următor.
6.8 în căzu) ciădiriior ia care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi 

situaţia reaiă rezultată din măsurătorile executate în condiţiiie Legii cadastrului şi a pubiicităţii imobiiiare nr. 
7/1996. repubiicată, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare, pentru determinarea sarcinii fiscaie se au în 
vedere suprafeţeie care corespund situaţiei reaie, dovedite prin lucrări de cadastru. Dateie rezuitate din 
tucrăriie de cadastru se înscriu în evidenţeie fiscaie, în registrul agricoi, precum şi în cartea funciară, iar 
impozitui se caicuiează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anuiui următor ceiui în care se 
înregistrează ia organui fiscai iocai lucrarea de cadastru, ca anexă ia deciaraţia fiscaiă.

6.9 In căzui unei ciădiri care face obiectu! unui contract de ieasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se apiică următoareie reguii:

a) impozitui pe ciădiri se datorează de iocatar, începând cu data de 1 ianuarie a anuiui următor ceiui în
care a fost încheiat contractui;
b) în căzui încetării contractuiui de ieasing, impozitui pe ciădiri se datorează de locator, începând cu data 
de 1 ianuarie a anuiui următor încheierii ptocesuiui-verbai de predare a bunului sau a altor documente 
similare care atestă intrarea bunuiui în posesia iocatoruiui ca urmare a reziiierii contractuiui de ieasing;
c) atât iocatorui, cât şi iocatarui au obiigaţia depunerii deciaraţiei fiscaie la organui fiscai iocai în a cărui 

^  rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de ziie de ia data finalizării contractuiui de ieasing
sau a încheierii procesuiui-verbal de predare a bunului sau a aitor documente simiiare care atestă intrarea 
bunuiui în posesia iocatoruiui ca urmare a reziiierii contractuiui de ieasing însoţită de o copie a acestor 
documente.
6.10 în căzui ciădiriior pentru care se datorează taxa pe ciădiri, în temeiui unui contract de concesiune, 

inchiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, tituiarui dreptuiui de 
concesiune, închiriere, administrare ori foiosinţă are obiigaţia depunerii unei declaraţii ia organui fiscai ioca! 
până ia data de 25 inciusiv a iunii următoare intrării în vigoare a contractuiui..

6.1! în căzui ciădiriior pentru care se datorează taxa pe ciădiri, în temeiui unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare ori foiosinţă care se referă ia perioade mai mici de o iună, persoana de drept pubiic 
care transmite dreptu! de concesiune, închiriere, administrare ori foiosinţă are obiigaţia să depună o deciaraţie 
ia organui fiscai Iocai. până ia data de 25 inciusiv a iunii următoare intrării în vigoare a contracteior, ia care 
anexează o situaţie centraiizatoare a acestor contracte.

6.12 în căzui unei situaţii care determină modificarea taxei pe ciădiri datorate, persoana care datorează 
taxa pe ciădiri are obiigaţia să depună o deciaraţie ia organui fiscai iocai în a cărui rază teritoriaiă de 
competenţă se aftă clădirea, până ia data de 25 a iunii următoare ceiei în care s-a înregistrat situaţia 
respectivă.



6.13 Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la 
oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

6.14 Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază 
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei peclădiri.

7. Plata impozitului / taxei
7.1 Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, In două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie, inclusiv
7.2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 

până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%,
7.3 Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, 

se plăteşte integra! până la primul termen de plată.

7.4 în cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi 
unităţi administrativ-teritoriale, prevederile punctelor 7.2 şi 7.3 se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

7.5 în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la 
perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de 
administrare sau de folosinţă.

7.6 In cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public 
care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate acontractului.

7.7 Pentru neachitarea impozitului / taxei pe clădiri la termenele de scadenţă stabilite potrivit punctelor 
1, 5 şi 6 se datorează majorări de întârziere.

7.8 Potrivit prevederilor art. 183 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, 
calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

8. Scutiri si facilităţi
8.1 Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri prin efectul legii pentru:

a) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau 
pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte 
activităţi economice;

b) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 
pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. î H/2007. cu 
modificările şi completările ulterioare;

c) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi 
a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război - scutirea se acordă integra! pentru clădirile deţinute 
in comun cu soţul sau soţia. în situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă 
pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;

d) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 a! 
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate or: 
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare - scutirea se acordă pentru 
întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia. în situaţia în care o cotă-parte din clădirea



de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;
e) ciădirea folosită ca domicitiu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoaneior cu handicap grav 

sau accentuat şi a persoaneior încadrate în gradui 3 de invaiiditate, respectiv a reprezentanţiior iegaii ai 
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate - scutirea se 
acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia. în situaţia în care o cotă- 
parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti 
terţi Scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune 
docu mentele justificative;

8.2 Consiliul local acordă prin hotărâre scutirea sau reducerea impozitului / taxei pe clădiri 
datorate pentru următoarele clădiri:

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee 
ori case memoriale -  se acordă scutirea integrală a impozitului in baza documentelor justificative depuse la 
compartimentul de specialitate;

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în 
zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate -  se acordă scutirea integrală a 
impozitului in baza documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate;

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentaie şi 
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale — se acordă scutirea integrală a impozitului in baza 
documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate;

d) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 334/3996. republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de 
credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stimularea investiţiilor pentru 
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
82/1995. cu modificările şi completările ulterioare -  se acordă scutirea integrală a impozitului, timp de 10 
ani, începând cu 1 ianuarie a anului următor celui in care a fost dobândită locuinţa. în cazul înstrăinării 
clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar a! acesteia;

e) clădirile afectate de calamităţi naturale - se acordă scutirea integrală a impozitului pentru o 
perioadă de până la 5 ani incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul. Perioada de 
acordare a scutirii se stabileşte în funcţie de gravitatea pagubelor;

3) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. G) din Legea recunoştinţei faţă de eroii - martir: şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 3989 nr. 341/2904. cu 
modificările şi completările ulterioare - se acordă scutirea integrală aimpozituiui;

g) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile 
legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în 
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 358/2031. cu modificările şi completările 
ulterioare -  se acordă scutirea integrală a impozitului timp de 5 ani începând cu 1 ianuarie a anului următor 
celui în care proprietarul depune documentelejustificative;

8.3 Scutirea sau reducerea de 3a piaţa impozituiui/taxei, se apiică începând cu data de 3 ianuarie 
a anuiui următor ce3ui în care persoana depune documentete justificative.

8.4 Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoaneior fizice şi juridice care sunt utilizate pentru 
prestarea de servicii tunstice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni in cursul unui an 
calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul Usca! următor celui in care este îndeplinită 
această condiţie.



9. Sancţiuni

9.1 Obligaţia depunerii deciaraţiei Uscate de către persoanete fizice ta termenete stabitite de art. 46! 
aţin. (2), (6), (7), aţin. (10) tit. c), aţin. (12) şi (13) din Legea 227/2015 privind Codut fiscal ia naştere in 
următoare]e cazuri:

a) in cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului -  termenul de depunere a declaraţiei 
fiscate ta compartimentă de speciatitate at autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de 
competenţă se află clădirea este de 30 de zile de la data dobândirii sau construirii;

b) în căzut extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 
existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevatuării unei 
ctădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului -  termenul de depunere a declaraţiei 
fiscale la compartimentă de specialitate ai autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de 
competenţă se află clădirea este de 30 de zile de ia data modificării respective;

c) în căzut desfiinţării unei ctădiri - termenă de depunere a dectaraţiei fiscale ta compartimentă de 
speciatitate at autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află ctădirea 
este de 30 de zite de la data distrugerii sau demolării;

d) in căzut unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar atât tocătorul, cât şi locatară 
au obligaţia depunerii dectaraţiei fiscate ta organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află 
clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii 
procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 
posesia tocătorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor 
documente.

c) persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organut fiscal loca! în a 
cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care 
intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
fbtosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

f) în cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa 
pe ctădiri are obligaţia să depună o dectaraţie ia organut fisca! tocai în a cărui rază teritoriată de 
competenţă se află clădirea, până la data de 25 a tunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia 
respectivă.

9.2 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de ta 71 lei la 283 lei depunerea 
declaraţiei de impunere peste termenele enumerate la punctul 9.1 lit. a) -  f) .

9.3 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 283 lei la 705 lei nedepunerea 
declaraţiei de impunere în situaţiile enumerate la punctul 9.1 lit. a) -f ) .

9.4 Constatarea contravenţii tor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane 
împuternicite din cadru) compartimentelor de speciatitate ale autorităţii administraţiei publice locale, în baza 
dispoziţiitor Ordonanţei Guvemutui nr. 2/2001 privind regimui juridic a! contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi comptetări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările utterioare, inclusive 
posibititatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de ta data încheierii procesutui -  verba! ori, 
după caz, de ta data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

9.5 Consitiul tocat va majora impozitul pe ctădiri cu până la 500% pentru clădirile neîngrijite,
situate în intravilan. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor neîngrijite se adoptă prin hotărâre a 
consiliului local. Clădirile care intră în categoria „cAM/n/or se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local care va avea caracter individual pentru fiecare clădire în parte, conform elementelor 
de identificare potrivit nomenclaturii stradale.



/Vofo.' rotuny/rea /o n/ve/ de /eu o /mpoz/fe/or, taxe/or, omenz/Vor /̂ o/tor ^ume datorate bagefu/u/ /oca/ 
rezu/tate după /ndexare, ie  ap//că /ară iubd/v/z/un/, pr/n reducere când /racţ/an//e /n ban/ sunt ma/ m/c/ 
de 50 de ban/ /̂ pr/n ma/orare când/rac^/un/Ze /n ban/ sunt de 50 de ban/ sau ma/ mar/.

CAPITOLUL II

Art.2 IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI-PERSOANE JURIDICE

1. Reguli generale
1.1. Orice persoană care are in proprietate o ciădire situată în România datorează anuai impozit pentru 

acea ciădire.
12. Pentru ciădirite proprietate pubiică sau privată a statuiui ori a unităţiior administrativ-teritoriaie. 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în foiosinţă, după caz, oricăror entităţi, aiteie decât cete de 
drept pubiic, se stabiieşte taxa pe ciădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. în cazul transmiterii 
ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se 
datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.

IA Impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, ai 
oraşului sau al municipiului în care este amplasatăclădirea.

1.4 în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu numărul de 
tuni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile 
mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă.

L5. în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu numărul de 
zile sau de ore prevăzute în contract.

IA în cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ- 
teritoriaie se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situaţii care determină datorarea taxei pe 
clădiri, diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se compensează sau se 
restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

1.7. Pe perioada în care pentru o ciădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.
IX în cazul în care o ciădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare 

dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în 
proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare 
proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă

2. Pelin iţii
ÎL clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de 

denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, 
animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de 
bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişui, indiferent de materialele din care sunt construite;

11 ciădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, 
pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea;

11 clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;
14 ciădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;
ÎS clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu



dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.
3. Calculul impozitului/taxei

34 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa 
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote intre 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

32. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1 % inclusiv, asupra valorii impozabile a 
clădirii.

33. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate 
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0. 4% asupra valorii impozabile a clădirii.

3.4 în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform punctului
1, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform punctului 3.2 sau 3.3.

3.5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea 
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează 
impozitul/taxa şi poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată in evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 

anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 

clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată 

dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea 
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz.

3Ă Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată ta 3 ani pe baza unui raport de evaluare a 
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 
vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

3.7. Prevederile punctului 3.6 nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost 
pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

3Ă In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

33. in cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea 
impozabilă in ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform 
punctului 3 .1 sau 3.2, după caz, va f! datorată de proprietarul clădirii.

4. Declararea, dobândirea. înstrăinarea si modificareaclădirilor
41. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea 

la data de 3 1 decembrie a anului fiscal anterior.
42 In cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să 

depună o declaraţie ta organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, in termen 
de 30 de zile de ta data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor.

43 Pentru clădirile non-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:



a) pentru ciădiriie executate integra! înainte de expirarea termenuiui prevăzut în autorizaţia de 
construire, data întocmirii procesuiui-verbai de recepţie, dar nu mai târziu de 15 ziie de ia data terminării 
efective a tucrâriior;

b) pentru ciădiriie executate integrai ia termenui prevăzut în autorizaţia de construire, data din 
aceasta, cu obiigativitatea întocmirii procesuiui-verbai de recepţie în termenui prevăzut de iege;

c) pentru ciădiriie aie căror iucrări de construcţii nu au fost finaiizate ia termenui prevăzut în 
autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a soiicitat preiungirea vaiabiiităţii autorizaţiei, în condiţiiie iegii, 
ia data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are eiementeie 
structuraie de bază aie unei ciădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesui-verbai de recepţie se întocmeşte ia 
data expirării termenuiui prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiui iucrăriior, precum şi 
suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabiieşte impozitui pe ciădiri.

44. Deciararea ciădiriior în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţeie autorităţiior 
administraţiei pubiice iocaie reprezintă o obiigaţie iegaiă a contribuabiiiior care deţin în proprietate aceste 
imobiie, chiar dacă eie au fost executate fără autorizaţie de construire.

45. in căzui în care dreptul de proprietate asupra unei ciădiri este transmis în cursui unui an fiscai, 
impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptu) de proprietate asupra clădirii ia data de 3i decembrie a
anuiui fiscai anterior anuiui în care se înstrăinează.

46. in căzui extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiaie sau ai aitor modificări aduse unei ciădiri 
existente, inciusiv schimbarea integrată sau parţiaiă a foiosinţei, care determină creşterea sau diminuarea 
vaiorii impozabiie a ciădirii cu mai muit de 25%, proprietarui are obiigaţia să depună o nouă deciaraţie de 
impunere ia organui fiscai iocai în a cărui rază teritoriaiă de competenţă se afiă ciădirea, în termen de 30 de 
ziie de ia data modificării respective, şi datorează impozitui pe ciădiri determinat în noiie condiţii începând 
cu data de i ianuarie a anuiui următor.

47. in căzui desfiinţării unei ciădiri, proprietarul are obiigaţia să depună o nouă deciaraţie de impunere 
ia organui fiscai tocai în a cărui rază teritoriaiă de competenţă se afiă ciădirea, în termen de 30 de ziie de ia 
data demoiării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitui începând cu data de 1 ianuarie a anuiui 
următor, inciusiv în căzui ciădiriior pentru care nu s-a eiiberat autorizaţie de desfiinţare.

4& Dacă încadrarea ciădirii în funcţie de rangui iocaiităţii şi zonă se modifică în cursui unui an sau în 
cursui anuiui intervine un eveniment care conduce ia modificarea impozituiui pe ciădiri, impozitui se 
caicuieazâ conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anuiui următor.

49. în căzu! ciădiriior ia care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în acteie de proprietate şi 
situaţia reaiă rezuitată din măsurătorile executate în condiţiiie Legii cadastruiui şi a pubiicităţii imobiiiare nr 
7/!996, repubiicată, cu modificările şi compietăriie uiterioare, pentru determinarea sarcinii fîscaie se au în 
vedere suprafeţeie care corespund situaţiei reaie, dovedite prin iucrări de cadastru. Datele rezuitate din 
iucrăriie de cadastru se înscriu în evidenţeie fiscaie, în registru) agricol, precum şi în cartea funciară, iar 
impozitui se caicuiează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anuiui următor ceiui în care se 
înregistrează ia organui fiscai iocai iucrarea de cadastru, ca anexă ia declaraţia fiscaiă.

4.10.în căzui unei ciădiri care face obiectui unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se apiică următoareie reguli:

a) impozitui pe ciădiri se datorează de locatar. începând cu data de i ianuarie a anuiui următor ceiui 
în care a fost încheiat contractui;

b) in căzui încetării contractului de ieasing, impozitui pe ciădiri se datorează de iocator, începând cu 
data de i ianuarie a anului următor încheierii procesuiui-verbai de predare a bunuiui sau a aitor documente 
simiiare care atestă intrarea bunuiui in posesia iocatoruiui ca urmare a rezilierii contractuiui de ieasing;

4.11 atât iocatorui, cât şi iocatarui au obiigaţia depunerii deciaraţiei fiscaie ia organui fiscai iocai in a 
cărui rază de competenţă se afiă ciădirea, în termen de 30 de ziie de ia data finaiizării contractuiui de ieasing 
sau a încheierii procesuiui-verbai de predare a bunuiui sau a aitor documente similare care atestă intrarea 
bunuiui în posesia iocatoruiui ca urmare a reziiierii contractuiui de leasing însoţită de o copie a acestor 
documente..în căzu) ciădiriior pentru care se datorează taxa pe ciădiri, in temeiui unui contract de



concesiune, închiriere, administrare ori fotosinţă care se referă ta perioade mai mari de o tună, tituiarut 
dreptutui de concesiune, închiriere, administrare ori fotosinţă are obtigaţia depunerii unei dectaraţii ta organu) 
fiscat tocat până ta data de 25 inctusiv a tunii următoare intrării în vigoare a contractutui.

4.12. în căzu! ctădiritor pentru care se datorează taxa pe ctădiri, in temeiut unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare ori fotosinţă care se referă ta perioade mai mici de o tună, persoana de drept pubtic 
care transmite dreptut de concesiune, închiriere, administrare ori fotosinţă are obtigaţia să depună o dectaraţie 
ta organut fiscat tocat, până ta data de 25 inctusiv a tunii următoare intrării în vigoare a contractetor, ta care 
anexează o situaţie centratizatoare a acestor contracte.

4.13. în căzut unei situaţii care determină modificarea taxei pe ctădiri datorate, persoana care datorează 
taxa pe ctădiri are obtigaţia să depună o dectaraţie ta organut fiscat tocat în a cărui rază teritoriată de 
competenţă se aftă ctădirea, până ta data de 25 a tunii următoare cetei în care s-a înregistrat situaţia 
respectivă.

4.14. Dectararea ctădiritor în scop fiscat nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobite ta oficiite de 
cadastru şi pubticitate imobitiară.

4.15. Depunerea dectaraţiitor fîscate reprezintă o obtigaţie şi în căzut persoanetor care beneficiază de 
scutiri sau reduceri de ta ptata impozitului sau a taxei pe ctădiri.

5. Ptata impozitufui/taxei
Ăl. Impozitut pe ctădiri se ptăteşte anuai, în două rate egate, până ta datete de 31 martie şi 30 

septembrie, inctusiv.
52. Pentru ptata cu anticipaţie a impozitutui pe ctădiri, datorat pentru întregu! an de către contribuabili, 

până ta data de 3t martie a anutui respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
53. impozitu! pe ctădiri, datorat aceiuiaşi buget tocat de către contribuabiti, de până ta 50 tei inctusiv, se 

ptăteşte integrat până taprimut termen de plată.
5.4, în căzut în care contribuabitut deţine în proprietate mai mutte ctădiri amptasate pe raza aceteiaşi 

unităţi administrativ-teritoriaie, prevederite punctetor 5.2 şi 5.3 se referă ta impozitut pe ctădiri cumufat.
SĂ tn cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau fotosinţă, care se referă ta perioade 

mai mari de o tună, taxa pe ctădiri se ptăteşte tunar, până ta data de 25 inctusiv a tunii următoare fiecărei iun: 
din perioada de vatabiiitate a contractutui, de către concesionar, locatar, titutarui dreptutui de administrare 
sau de fotosinţă.

56 în căzut contractetor care se referă ta perioade mai mici de o tună, persoana juridică de drept pubiic 
care transmite dreptut de concesiune, închiriere, administrare sau fotosinţă cotectează taxa pe ctădiri de ta 
concesionari, tocatari, titutarii dreptutui de administrare sau de fotosinţă şi o varsă tunar, pâriă ta data de 25 
inctusiv a tunii următoare fiecărei tuni din perioada de vatabiiitate acontractului.

5.7. Pentru neachitarea impozitutui / taxei pe clădiri ta termeneie de scadenţă stabilite potrivit punctetor 
5),5.5 şi 5.6 se datorează majorări de întârziere.

5K Potrivit prevederitor art. 183 aţin. (2) din Legea 207/2015 privind Codut de procedură fîscaiă. 
nivelut majorării de întârziere este de t% din cuantumul obtigaţiitor fîscate principate neachitate în termen, 
catcutată pentru fiecare tună sau fracţiune de tună, începând cu ziua imediat următoare termenuiui de 
scadenţă şi până ta data stingerii sumei datorate, inclusiv.

6. Scutiri si facifităti
61. Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri prin efectui tegii pentru:
a) ciădirite aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţitor administrative - teritoriate, 

cu excepţia încăperitor fotosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cete desfăşurate in 
retaţie cu persoane juridice de drept pubtic;



b) ciădiriie aflate în domeniu! privat al statui ui concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
foiosinţâ. după caz, instituţii!or publice cu finanţare de ia bugetui de stat, utilizate pentru activitatea proprie 
a acestora;

c) ciădiriie aflate în proprietatea fundaţiiior înfiinţate prin testament constituite, conform iegii, cu scopui 
de a întreţine, dezvoita şi ajuta instituţii de cuitură naţionaiă, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, sociai şi cuitural;

d) ciădiriie care, prin destinaţie, constituie iăcaşuri de cuit, aparţinând cuiteior reiigioase recunoscute 
oficia! şi asociaţiiior reiigioase şi componenteior iocaie aie acestora, precum şi caseie parohiale, cu excepţia 
incăperiior foiosite pentru activităţi economice;

e) ciădiriie funerare din cimitire şi crematorii;
f) ciădiriie utiiizate de unităţiie şi instituţiile de învăţământ de stat, confesionai sau particuiar, autorizate 

să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt foiosite pentru activităţi 
economice care generează aite venituri decât ceie din taxeie de şcoiarizare, servirea meseior pentru 
preşcolari, eievi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi ciădiriie utiiizate de către creşe, astfei cum sunt 
definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, 
cu modiflcăriie şi compietăriieuiterioare;

g) ciădiriie unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministeruiui Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportuiui, precum şi ciădiriie federaţiiior sportive 
naţionate, cu excepţia încăperilor care sunt foiosite pentru activităţi economice;

h) ciădiriie unităţiior sanitare pubiice, cu excepţia încăperiior foiosite pentru activităţi economice;
i) ciădiriie din parcuriie industriaie, parcuriie ştiinţifice şi tehnologice, precum şi ceie utiiizate de 

incubatoarele de afaceri, cu respectarea iegisiaţiei în materia ajutorului de stat;
j) ciădiriie care sunt afectate activităţiior hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeoroiogice, oceanografice, 

de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii ia apărarea împotriva inundaţiiior, precum şi ciădiriie din porturi şi 
ceie afectate canaieior navigabiie şi staţiiior de pompare aferente canaieior, cu excepţia încăperiior care sunt 
folosite pentru activităţi economice;

k) ciădiriie care, prin natura ior, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneiuri 
şi care sunt utiiizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperiior care sunt foiosite pentru 
alte activităţi economice;

i) ciădiriie aferente infrastructurii feroviare pubiice sau infrastructurii metrouiui;
mjciădiriie Academiei Române şi aie fundaţiiior proprii înfiinţate de Academia Română, în caiitate de 

fondator unic, cu excepţia încăperiior care sunt folosite pentru activităţi economice;
n) ciădiriie aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorui pentru apărare cu respectarea 

iegisiaţiei în materia ajutoruiui de stat;
o) ciădiriie care sunt utiiizate ca sere, soiare, răsadniţe, ciupercării, siiozuri pentru furaje, sitozuri şi/sau 

pătuie pentru depozitarea şi conservarea cereaielor, cu excepţia încăperiior care sunt foiosite pentru aite 
activităţi economice;

p) ciădiriie aflate în domeniu) public ai statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniuiui Protocoiuiui de Stat", cu excepţia încăperiior care sunt foiosite pentru activităţi economice;

q) ciădiriie aflate în proprietatea organizaţiiior cetăţenilor aparţinând minorităţiior naţionaie din 
România, cu statut de utiiitate publică, precum şi ceie închiriate, concesionate sau primite în administrare 
ori în folosinţă de acestea de ia o instituţie sau o autoritate pubiică, cu excepţia încăperiior care sunt foiosite 
pentru activităţi economice;

r) ciădiriie destinate serviciu!ui de apostiiă şi supraiegaiizare, ceie destinate depozitării şi administrării 
arhivei, precum şi ciădiriie afectate funcţionării Centruiui Naţionai de Administrare a Registrelor Naţionaie 
Notariale;

s) ciădiriie deţinute sau utiiizate de către întreprinderiie sociaie de inserţie.
t) ciădiriie ciasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de tituiaru! dreptuiui 

de proprietate sau de administrare, care au faţada stradaiă şi/sau principaiă renovată sau reabiiitată conform



prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumenteior istorice, repubiicată, cu modificările şi 
compietăriie uiterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

62. Consiliu! local acordă prin hotărâre scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate 
pentru următoarele clădiri:

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, 
muzee ori case memoriale - se acordă scutirea integrală a impozitului in baza documentelor justificative 
depuse de către proprietar la compartimentul de specialitate;

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate 
în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate - se acordă scutirea 
integrală a impozitului in baza documentelor justificative depuse de către proprietar la compartimentul de 
specialitate;

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale se acordă scutirea integrală a impozitului in baza 
documentelor justificative depuse de către proprietar ia compartimentul de specialitate ;

d) clădirile afectate de calamităţi naturale -  se acorda scutirea integrala a impozitului pentru o 
periaoda de până la 5 ani inepand cu 1 ianuarie anului in care s-a produs evenimentul; Perioada de 
acordare a scutirii se stabileşte în funcţie de gravitatea pagubelor;

e) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor 
de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat -  se acorda 
reducerea cu 50% a impozitului baza documentelor justificative depuse de către proprietar la 
compartimentul de specialitate;

6c3. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

6.4 Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru 
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an 
calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul Usca! următor celui în care este îndeplinită 
această condiţie.

7. Sancţiuni
7.1 Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale de către persoanele fizice ia termenele stabilite de art. 461 

alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ia naştere în 
,-^mătoarele cazuri:

a) în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului -  termenul de depunere a declaraţiei fiscaie 
ia compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă 
se află clădirea este de 30 de zile de la data dobândirii sau construirii;

b) în cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, 
inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care 
determină creşterea sau diminuarea impozitului -  termenul de depunere a declaraţiei fiscale ia 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se 
află clădirea este de 30 de zile de la data modificării respective;

c) in cazul desfiinţării unei clădiri - termenul de depunere a declaraţiei fiscale la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea este 
de 30 de zile de ia data distrugerii sau demolării;

d) în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar atât locatorul, cât şi locatarul au 
obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen 
de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau 
a altor documente similare care atestă intrarea bunului înposesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 
leasing însoţită de o copie a acestor documente.



e) persoana care datorează taxa pe clădiri are obtigaţia să depună o deciaraţie ia organui fiscai iocai în a 
cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră 
tn vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la 
care anexează o copie a acestui contract.

1) în cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe 
clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă 
se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

72 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 284 lei la 113ţ lei depunerea declaraţiei 
de impunere peste termenele enumerate la punctul 7.1 lit. a) -  f ) .

73 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1131 lei la 2820 lei nedepunerea 
declaraţiei de impunere în situaţiile enumerate la punctul 7.1 lit. a) -f ) .

7.4 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din 
cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale, în baza dispoziţiilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare, inciusive posibilitatea achitării pe loc sau in 
mrmen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului -  verbal ori, după caz, de la data comunicări: 

C estuia, a jumătate din minimul amenzii.
75 Consiliul local va majora impozitul pe clădiri cu până la 500% pentru clădirile neîngrijite, situate 

in intravilan. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor neîngrijite se adoptă prin hotărâre a consiliului 
local. Clădirile care intră în categoria clădirilor neîngrijite se stabilesc prin hotărâre a consiliului loca! 
care va avea caracter individual pentru fiecare clădire în parte, conform elementelor de identificare 
potrivit nomenclaturii stradale.

/Votci; rofaniirea /o nive/ de /eu o impozifeio/) faxe/or, amenzi/or şi o/tor sume datorate bagefa/ai /oca/ rezultate 
după indexare, se ap/ică /ăro subdiviziuni, prin reducere cănd/facţitmi/e în bani sunt mai mici de 50 de bani şi 
prin majorare când/racţiuni/e ih bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

dP/7*CtUi. ///

dri.d. EMEOZfTUL ŞI TAXA PE TEREN - PERSOANE FIZfCE

L Reguli generale
H . Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit 

anual.
I. 2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de 
drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. în cazul transmiterii 
ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa 
se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.

1.3. Impozitul pe teren, precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul loca! al comunei, a! oraşului 
sau al municipiului în care este amplasat terenul.

f.4. în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună. taxa pe teren se stabileşte proporţional cu numărul de



IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN 
-ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art. 465 alin.(4) din legea 227/2015

Nr.
crt.

Categoria de folosinţă
NIVELURILE APLICATE 

ÎN ANUL FISCAL 2018 
- lei/ha -

Indexare conform art. 491 
din Legea nr. 227/2015

%

NIVELURILE 
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2019 
- lei/ha -

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

i Teren arabi! 28 21 19 15 1,3 1,3 1,3 1.3 28 21 19 15 !
Păşune 21 19 15 13 1,3 1,3 1,3 1.3 21 19 15 13 [

3 Fâneaţă 21 19 15 13 1,3 1,3 1,3 1,3 21 19 15 13 !
,  4 Vie 46 35 28 19 1,3 1,3 1,3 1,3 47 35 28 19 )

5 Livadă 53 46 35 28 L3 1,3 1,3 1.3 54 47 35 28
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 28 21 19 15 1,3 1,3 1,3 1,3 28 2! 19 15 ^

L-7-J Teren cu ape 15 13 8 X 1,3 1.3 1,3 1,3 15 13 8 * i!
Drumuri şi căi ferate X X X X 1,3 1,3 1,3 1,3 X X X X

9 Teren neproductiv X X X X 1,3 1,3 1,3 1,3 X X X * !i

2.4. In căzu! unui teren amptasat în extravilan, impozitu!/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu 
coeficientul de corecţie corespunzător, în funcţie rangul localităţii şi zonă în care se află terenul:

Zona A -  1,1 ; Zona B -1,00

IMPOZITUIVTAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN 
EXTRAVILAN

Nr.
crt.

Categoria de fotosinţă

NIVELURILE APLICATE 
IN ANUL FISCAL 2018 

!ei/ha

Indexare conform art. 491 din 
Legea nr. 227/2015

NIVELURILE 
APLICABILE 

! ÎN ANUL FISCAL 2019 
)ei/ha

Zona Zona Zona

A B C D A B C D A B C D

, ! { Teren cu construcţii 31 28 26 22 1,3 1,3 1,3 1,3 31 28 26 22

^  2 Arabi! 50 48 45 42 1,3 1,3 1,3 1,3 50 48 45

3 j Păşune 28 26 22 20 1,3 1,3 1,3 1,3 28 26 22 ! - U
J

! <
23

-------- f4 ! Fâneaţă 28 26 22 20 1,3 1,3 1,3 1,3 28 26 22 20 !

. { Vie pe rod. aita decât cea 
prevăzută !a nr. crt.5.1 55 53 50 48 1,3 1,3 1,3 1,3 55 53 50 48

5.! Vie până !a intrarea pe rod 0 0 0 0 1,3 1,3 !,3 1.3 0 0 0 0

Livadă pe rod, a!ta decât 
! cea prevăzută !a nr. crt.6.1 56 53 50 48 1,3 1.3 1,3 1,3 56 53 50 48

"---------}------ C .----------------------------
j; j j Livadă până ta intrarea pe

i rod 0 0 0 0 1,3 1,3 L3 1,3 0 0 0 0_____;
Pădure sau alt teren cu 

7 vegetaţie forestieră, cu 
1 excepţia celui prevăzut !a

16 14 12 8 1,3 1,3 !,3 1,3 16 14 12

) -  -
s i

}-------- ^nr. cu.7.1
! Pădure in vârstă de până !a 

ti 7.1 ! 20 de ani şi pădure curo!
} de protecţie

0 0 0 0 1,3
______

1,3 1,3 1,3 0 0 0 0



L i J
Teren cu apă, altul decât cel 
cu amenajări piscicole 6 3 2 1 1,3 1,3 1,3 1,3 6 5 2 ,

} 8 .! Teren cu amenajări 
piscicole 34 31 28 26 1,3 1,3 1,3 1,3 34 31 28 26

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 1,3 1,3 1,3 1,3 0 0 0 0
[ . 0 Teren neproductiv 0 0 0 0 1,3 1,3 1,3 1,3 0 0 0 0

2.5. înregistrarea în registru) agricoi a datelor privind clădirile şi terenurile, a tituiaruiui dreptuiui de 
proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de 
documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a 
unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin 
norme metodologice.

3. Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren
3.1. Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
3.2. în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă 

declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen 
de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor.

3.3. In cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, 
impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

3.4. Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în 
cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează 
conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

3.5. în cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună 
o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în 
termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

3.6. în cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi 
situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei

ale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele 
nscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea 
respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

3.7. în cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia 
se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe teren se datorează de locatar. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
a fost Încheiat contractul;

b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 
impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a 
altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii 
contractului de leasing;

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază 
de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a 
încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea



bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor 
documente.

3.8. In căzui terenuriior pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fîsca! local 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului..

3.9. în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă care se referă 1a perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care 
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la 
organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care 
anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.

3.10. In cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa 
pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 
terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

3.11. Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de 
-cadastru şi publicitate imobiliară.

3.12. Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri 
sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren

4. Plata impozitului si a taxei pe teren
4.1. Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 3! martie şi 30 septembrie 

inclusiv.
4.2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până 

ia data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%,
4.3. Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de 

până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
4.4. în cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi 

unităţi administrativ-teritoriale, prevederile punctelor 4.2 şi 4.3 se referă la impozitul pe teren cumulat.
4.5. în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade 

mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de 
folosinţă.

4.6. în cazul contractelor care se referă Ia perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public 
^are transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate acontractului.

4.7. Pentru neachitarea impozitului / taxei pe terenla termenele de scadenţă stabilite potrivit punctelor
4.1,4.5 şi 4.6 se datorează majorări de întârziere.

4.8. Potrivit prevederilor art. 183 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, nivelul 
majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată 
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la 
data stingerii sumei datorate, inclusiv.

5. Scutiri si facilităţi
5.1. Nu se datorează impozitul / taxa pe teren:

a) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează 
ameliorarea acestora;

b) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;



c) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a 
văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

d) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 
din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

e) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 
au accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul f de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor

handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul 1 de invaliditate;
f) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 iit. a), c)-e) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 
acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completări!e 
ulterioare;

g) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează 
procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani.

5.2. Consiliul loca! acordă prin hotărâre scutirea sau reducerea impozitului / taxei pe teren datorate 
voentru:

a) terenurile afectate de calamităţi naturale, - se acorda scutirea integrala a impozitului pentru o perioadă de 
pană la 5 ani in baza documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate; Perioada de acordare a 
scutiris se stabileşte în funcţie de gravitatea pagubelor;

b) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare - se acorda scutirea integrala a impozitului;

c) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric - se acorda scutirea integrala a 
impozitului in baza documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate;

d) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise in Repertoriul Arheologic Naţional folosite 
pentru păşunat - se acorda scutirea integrala a impozitului in baza documentelor justificative depuse ia 
compartimentul de specialitate;

e) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare - se acorda 
scutirea integrala a impozitului in baza documentelor justificative depuse ia compartimentul de specialitate;

f) suprafeţeie neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate - se acorda scutirea 
integrala a impozitului in baza documentelor justificative depuse ia compartimentul de specialitate;

g) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate - se acorda 
scu tirea  integrala a impozitului in baza documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate;

h) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor - se 
acorda scutirea integrala a impozitului in baza documentelor justificative depuse la compartimentul de 
specialitate;

5.3. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de ) 
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

5.4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului /taxei pe teren se acordă cu respectarea prevederilor 
Regulamentului privind criteriile şi procedura de acordare din Anexa nr. Î7.

5.5. Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru 
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de ce! mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se 
reduce cu 50% Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

6. Sancţiuni
6.!. Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale de către persoanele fizice la termenele stabilite de art. 466 alin. 

(2). (5), aiin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ia naştere in următoarele cazuri:
a} în cazul dobândirii unui teren în cursul anului -  termenul de depunere a declaraţiei fiscale la 

compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se



află terenu) este de 30 de zi!e de !a data dobândirii;
b) în căzut modificării categoriei de fotosinţă a terenutui -  termenu! de depunere a dectaraţiei fiscale ta 

compartimentu) de speciatitate at autorităţii administraţiei pubtice tocate în a cărei rază de competenţă se 
află terenu) este de 30 de zite de ta data modificării respective;

c) în căzut unei teren care face obiectut unui contract de leasing financiar atât tocatorut, cât şi tocatarui au 
obiigaţia depunerii dectaraţiei fiscate ta organut fiscai tocat în a cărui rază de competenţă se află terenu!, 
în termen de 30 de zite de ta data finatizării contractutui de teasing sau a încheierii procesutui-verbat de 
predare a bunului sau a attor documente simitare care atestă intrarea bunutui în posesia tocatorutui ca 
urmare a rezitierii contractutui de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

d) persoana care datorează taxa pe teren are obtigaţia să depună o declaraţie la organul fiscat tocat în a cărui 
rază teritoriată de competenţă se află terenu), până ta data de 25 a tunii următoare cetei în care intră în 
vigoare contractu! prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori fotosinţă, ta care 
anexează o copie a acestui contract.

e) în căzut unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe 
teren are obiigaţia să depună o dectaraţie ta organut fiscat tocat în a cărui rază teritoriată de competenţă se 
află terenui, până ta data de 25 a tunii următoare cetei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

6.2. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de ia 71 iei ia 283 iei depunerea deciaraţiei 
de impunere peste termeneie enumerate ia punctul 6.1 iit. a) -  e ) .

6.3. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de ia 283 iei ia 705 iei nedepunerea 
dectaraţiei de impunere în situaţiiie enumerate ia punctu! 6.1 iit. a) -e ).

6.4. Constatarea contravenţiitor şi apiicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite 
din cadrul compartimentetor de speciatitate ate autorităţii administraţiei pubtice tocate, în baza dispoziţiilor 
Ordonanţei Guvemutui nr. 2/2001 privind regimui juridic al contravenţiitor, aprobată cu modificări şî compietări 
prin Legea nr. 180/2002 cu modificărite şi completările utterioare, inctusive posibilitatea achitării pe ioc sau în 
termen de cet mu!t 48 de ore de ta data încheierii procesutui -  verbat ori, după caz, de ta data comunicării 
acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

6.5. Pentru terenuriie agricoie neiucrate timp de 2 ani consecutiv, Consiliu! tocai va majora impozitul 
pe teren cu până ia 500% începând cu ai treiiea an, în condiţiiie stbiiite prin hotărâre a consiiiuiui iocai.

Notă; rotunjirea fa nive/ de /eu o impoziteior, toxe/or, omenzi/or şi o/tor sume datorate buaetu/ui /oca/ 
rezu/tafe după indexare, se ap/ică/ără subd/v/z/un/, prin reducere când/racţ/uni/e în bani sunt mai mic/ de 50 
de bani şi prin majorare când/racţiuni/e in bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

MP/rotat /t/

/srt.4 !\1P()/!1T L $1 TAXA PE TEREN - PERSOANE JURfDICE

1. Reguii ueneraie
1.1. Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit 

anuai.
1.2. Pentru terenurite proprietate pubtică sau privată a statutui ori a unităţiior administrativ-tentoriate. 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în fotosinţă. după caz, oricăror entităţi, attete decât cete de 
drept pubiic, se stabiieşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptuiui de 
administrare sau de fotosinţă, după caz, în condiţii simitare impozitului pe teren. în căzut transmiterii 
utterioare attor entităţi a dreptutui de concesiune, închiriere, administrare sau fotosinţă asupra terenutui, taxa 
se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept pubiic.



1.3. Impozitul pe teren, precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul iocai at comunei, al oraşului 
sau al municipiului în care este amplasat terenul.

1.4. în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabileşte proporţional cu numărul de 
luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile 
mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă.

1.5. în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporţional cu numărul de 
zile sau de ore prevăzute în contract.

1.6. Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.
1.7. în cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar 

datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părţile 
individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul 
pentru terenul respectiv.

2. Calcului impozitului / taxei
2.1. Impozitui/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care 

este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliulloca!
2.2. In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 

folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorultabel:

IMPOZITUL?TAXA PE TERExURll^E AMPLASA INTRAVILAN
-  TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

__^ Art. 465 alin.(2) din Legea 227/2015 ______  ^
Nivelurile 

impozitului/taxei, 
Zona în pentru localităţi de 
cadrui ! rangul IV conform 

; localităţi: I art. 465 din Legea nr.
227/2015
-!ei/ha-

Indexare 
conform art. 

491 din 
Legea nr. 
227/2015 

%

Nivelurile 
impozitului/taxei, 

pentru localităţi de 
rangul IVconform art. 

465 din Legea nr. 
227/2015 indexat 

-lei/ha-............  . ...................

Nivelurile 
impozitului/taxei, 

pentru localităţi de 
rangul IV aplicate 
:n anul fiscal 2018 

- lei ha -

Nivelurile
impozitului/taxei, pentru j 

localităţi de rangul tV !j 
aplicabile in anul fiscai li 

2019 
- lei/ha -

A ! 7H-17S8
N

1,3 720 - 181! 1600 162.0

B ! 369-M22
j

1,3 576-1440 1500 LSt9

!



2.3. în căzu) unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registru! agrico! !a aită categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabi!eşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabe!u! de mai jos 
iar acest rezuitat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii 

Comuna Bolbosi este localitate de rangul IV iar valoarea coeficientului de corecţie este 1,1.

!! Nr. 
'' crt.

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE rN INTRAVILAN 
-ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECĂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art. 465 alin.(4) din legea 227/2015

Categoria de folosinţă
NIVELURILE APLICATE 

ÎN ANUL FISCAL 2018 
- lei/ha -

Indexare conform art. 491 
din Legea nr. 227/2015

%

NIVELURILE 
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2019 
- iei/ha -

Zona } Zona 
A i B

Zona
C

Zona j Zona 
D A

Zona j Zona } Zona
B ! c  ; D

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

] Teren arabil 28 21 19 15 1,3 1.3 1,3 1,3 28 21 19 15
2 Păşune 2) 19 13 22 1,3 1,3 1,3 1,3 21 19 15 13
3 Fâneaţă 2) 19 15 13 1,3 1,3 1,3 1,3 21 19 15 13
4 Vie 47 35 28 19 1,3 1,3 1,3 1,3 47 35 28 19 '
5 Livadă 53 46 35 28 1.3 1,3 1,3 1,3 54 47 35 28 '
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 28 21 19 15 1,3 1,3 1,3 1,3 28 21 19 15

7 Teren cu ape 15 13 8 X 1,3 1,3 1,3 1,3 15 13 8 x  !
8 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X x
9 Teren neproductiv X X X X X X X X

2.4. în căzu! unui teren ampiasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabiieşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel. înmulţită cu 
coeficientul de corecţie corespunzător în funcţie rangul localităţii şi zonă în care se află terenul:



7 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră, cu 
excepţia cetui prevăzut ta 
nr. crt.7.1

16 14 12 8 } 1,3

1

1,3 1,3 1,3 16 14 12 8

7.)
Pădure in vârstă de până ta 
20 de ani şi pădure cu rot 
de protecţie

0 0 0 0 0 0 0 0

8 Teren cu apă, attut decât cet 
cu amenajări piscicote 6 5 2 1 1,3 1,3 1,3 1,3 6 5 2 1

8.i Teren cu amenajări 
piscicote 34 31 28 26 1,3 1,3 1,3 1,3 34 31 28 26

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0
iO Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5. înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădiriie şi terenurile, a titularuiui dreptuiui de 
proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de 
documente, anexate Ia declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, 

.a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin 
norme metodoiogice.

3. Declararea si datorarea impozitului si a taxei ne teren
3.L Impozitui pe teren este datorat pentru întregu! an fiscal de persoana care are în proprietate terenui 

ta data de 31 decembrie a anuiui fiscal anterior.
3.2. în căzut dobândirii unui teren în cursut anutui, proprietarui acestuia are obligaţia să depună o nouă 

dectaraţie de impunere ta organu! fiscal tocat în a cărui rază teritoriată de competenţă se află terenui, în 
termen de 30 de zite de ta data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de I ianuarie a 
anuiui următor.

3.3. In căzut în care dreptut de proprietate asupra unui teren este transmis în cursut unui an fiscat, 
impozitui este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului ta data de 31 decembrie 
a anutui fiscat anterior anutui în care se înstrăinează.

3.4. Dacă încadrarea terenutui în funcţie de rangu) tocatităţii şi zonă se modifică în cursut unui an sau 
în cursut anutui intervine un eveniment care conduce ta modificarea impozitutui pe teren, impozita! se 
catcuiează conform noii situaţii începând cu data de I ianuarie a anutui următor.

3.5. în căzui modificării categoriei de fotosinţă a terenutui, proprietarul acestuia are obtigaţia să depună 
o nouă dectaraţie de impunere ta organui fiscat tocat în a cărui rază teritoriată de competenţă se află terenut, 
în termen de 30 de zite de ia data modificării folosinţei, şi datorează impozitui pe teren conform noii situaţii 
începând cu data de 1 ianuarie a anutui următor.

3.6. în căzu! terenurilor ta care se constată diferenţe între suprafeţete înscrise în actete de proprietate şi 
situaţia reată rezuttată din măsurătorile executate în condiţiite Legii nr. 7/t996, repubticată, cu modificărite şi 
comptetărite utterioare, pentru determinarea sarcinii fiscaie se au în vedere suprafeţete care corespund 
situaţiei reate, dovedite prin tucrări de cadastru. Datete rezuttate din tucrărite de cadastru se înscriu în 
evidenţete fiscaie, în registru] agricot, precum şi în cartea funciară, iar impozitut se catcuiează conform noii 
situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anutui următor cetui în care se înregistrează ta organut fiscat tocat 
lucrarea respectivă, ca anexă ta dectaraţia fîscată.

3.7. în căzut unui teren care face obiectu! unui contract de teasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se apiică următoarele reguti:

a) impozitut pe teren se datorează de tocatar. începând cu data de t ianuarie a anutui următor cetui în 
care a fost încheiat contractul;

b) în căzut în care contractu! de teasing financiar incetează attfet decât prin ajungerea ta scadenţă, 
impozitut pe teren se datorează de tocător, începând cu data de 1 ianuarie a anului următoi cetui în 
care terenut a fost predat tocatorutui prin încheierea procesutui-verba! de predare-primire a bunutui



sau a aitor documente simi!are care atestă intrarea bunuiui în posesia iocatoruiui ca urmare a reziiierii 
contractuiui de ieasing;

c) atât iocatorui, cât şi iocatarui au obiigaţia depunerii deciaraţiei fiscaie ia organui fiscat tocai în a cărui 
rază de competenţă se afiă terenui, în termen de 30 de ziie de ia data finalizării contractuiui de ieasing 
sau a încheierii procesuiui-verbai de predare a bunuiui sau a aitor documente simiiare care atestă 
intrarea bunuiui în posesia iocatoruiui ca urmare a reziiierii contractuiui de ieasing însoţită de o copie 
a acestor documente.

3.8. in căzui terenuriior pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiui unui contract de concesiune, 
închiriere, administrare ori foiosinţă care se referă ia perioade mai mari de o iună, tituiarui dreptuiui de 
concesiune, închiriere, administrare ori foiosinţă are obiigaţia depunerii unei deciaraţii ia organui fisca) local 
până ia data de 25 inciusiv a iunii următoare intrării în vigoare a contractuiui..

3.9. in căzui terenuriior pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiui unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare ori foiosinţă care se referă ia perioade mai mici de o iună, persoana de drept pubiic 
care transmite dreptui de concesiune, închiriere, administrare ori foiosinţă are obiigaţia să depună o deciaraţie 
ia organui fiscat iocai, până ia data de 25 inciusiv a iunii următoare intrării în vigoare a contractelor, ia care 
anexează o situaţie centraiizatoare a acestor contracte.

3.10. In căzui unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează 
taxa pe teren are obiigaţia să depună o deciaraţie ia organui fiscal Iocai în a cărui rază teritorială de 
competenţă se afiă terenul, până ia data de 25 a iunii următoare ceiei în care s-a înregistrat situaţiarespectivă.

3.11. Deciararea terenurilor în scop fiscai nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile 
de cadastru şi publicitate imobiliară.

3.12. Depunerea declaraţiilor fiscaie reprezintă o obiigaţie şi în căzui persoaneior care beneficiază de 
scutiri sau reduceri de ia piaţa impozituiui sau a taxei pe teren

4. Piaţa impozituiui si a taxei ne teren
4.1. impozitui pe teren se piăteşte anuai, în două rate egaie, până ia dateie de 31 martie şi 30 

septembrie inciusiv.
4.2. Pentru piaţa cu anticipaţie a impozituiui pe teren, datorat pentru întregui an de către contribuabiii.

până ia data de 31 martie inciusiv, a anuiui respectiv, se acordă o bonificaţie de 5%,  ̂ \
4.3. impozitui pe teren, datorat aceiuiaşi buget iocai de către contribuablhTpersoahe fizice şi juridice, 

de până la 50 iei inciusiv, se piăteşte integrai până iaprimui termen de piaţă.
4.4. în căzui în care contribuabiiui deţine în proprietate mai muite terenuri ampiasate pe raza aceieiaşi 

unităţi administrativ-teritoriaie, prevederiie punctelor 4.2 şi 4.3 se referă ia impozitui pe teren cumuiat.
4.5. în căzui contracteior de concesiune, închiriere, administrare sau foiosinţă, care se referă ia perioade 

mai mari de o iună, taxa pe teren se plăteşte iunar, până ia data de 25 inciusiv a iunii următoare fiecărei luni 
din perioada de vaiabiiitate a contractuiui, de către concesionar, locatar, tituiarui dreptuiui de administrare 
sau de foiosinţă.

4.6. în căzui contracteior care se referă ia perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept pubiic 
care transmite dreptui de concesiune, închiriere, administrare sau foiosinţă coiectează taxa pe teren de la 
concesionari, locatari, tituiarii dreptuiui de administrare sau de foiosinţă şi o varsă iunar, până ia data de 25 
inciusiv a lunii următoare fiecărei iuni din perioada de vaiabiiitate acontractuiui.

4.7. Pentru neachitarea impozituiui / taxei pe terenia termenele de scadenţă stabilite potrivit punctelor 
4.L4.5 şi 4.6 se datorează majorări de întârziere.

4.8. Potrivit prevederilor art. i83 aiin. (2.) din Legea 207/2015 privind Codui de procedură fiscală, 
nivelui majorării de întârziere este de 1% din cuantumui obiigaţiiior fiscaie principale neachitate în termen, 
calcuiată pentru fiecare iună sau fracţiune de iună, începând cu ztua imediat următoare termenuiui de 
scadenţă şi până ia data stingerii sumei datorate, inciusiv.



5. Scutiri si facilităţi
5.1. Nu se datorează impozitul / taxa pe teren prin efectul legii pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a
acestora;

c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, 
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi 
cultural;

d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi 
componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;

e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 

autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi 
economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru 
preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt 
definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii 

portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile 
aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis 
de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;

i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, 
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie 
definite in lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre 
a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetru! de ameliorare, pentru perioada cât durează 
ameliorarea acestora;

k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau 
silvicultură;

l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale 
administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de 
siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de 
siguranţă;

m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale 
metroului;

n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 
legislaţiei in materia ajutorului de stat;

p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de 
fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice;

r) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării 
arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţtonaie 
Notariale;



s) suprafeţele de fond forestier, altele decât ceie proprietate publică, pentru care nu se reglementează 
procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

t) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
u) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 

România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în 
folosinţă de acestea de ta o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru 
activităţi economice.

5.2. Consiliu) localacordă scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvemamentale şi 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale - se acorda scutirea integrala a impozitului in baza 
documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate;

b) terenurile afectate de calamităţi naturale, - se acorda scutirea integrala a impozitului pentru o perioadă 
de până la 5 ani in baza documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate; Perioada de 
acordare a scutirii se stabileşte în funcţie de gravitatea pagubelor;

c) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
d) terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de 

stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat - se acorda reducerea cu 
50% a impozitului in baza documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate;

e) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriu) Arheologic Naţional folosite 
pentru păşunat - se acorda scutirea integrala a impozitului in baza documentelor justificative depuse la 
compartimentul de specialitate ;

f) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare - se acorda 
scutirea integrala a impozitului in baza documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate;

g) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul 
efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie - se acorda reducerea cu 50% a impozitului in 
baza documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate;

h) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate - se acorda scutirea 
integrala a impozitului in baza documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate;

i) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate- se acorda 
scutirea integrala a impozitului in baza documentelor justificative depuse la compartimentul de specialitate ;

j) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor. - 
^ ş e  acorda scutirea integrala a impozitului in baza documentelor justificative depuse ia compartimentul de

.pecialitate;
5.3. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de I 

ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentelejustificative.

6. Sancţiuni
6.1. Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale de către persoanele fizice la termenele stabilite de art. 466 alin. 

(2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ia naştere în următoarele
cazuri:

a) în cazul dobândirii unui teren în cursul anului -  termenul de depunere a declaraţiei fiscale ia 
compartimentul de specialitate a! autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă 
se află terenul este de 30 de zile de la data dobândirii;

b) în cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului -  termenul de depunere a declaraţiei fiscale la 
compartimentul de specialitate ai autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă 
se află terenul este de 30 de zile de la data modificării respective;

c) în cazul unei teren care face obiectul unui contract de leasing financiar atât locatorul, cât şi locatarul au 
obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, 
în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbai de



predare a bunului sau a aitor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca 
urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

d) persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a 
cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră 
în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la 
care anexează o copie a acestui contract.

e) in cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe 
teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă 
se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

6.2. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de ta 284 iei ia 1131 iei depunerea 
deciaraţiei de impunere peste termeneie enumerate ia punctui 6.1 iit. a) -  e) .

6.3. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de ia 1131 iei ta 2820 iei nedepunerea 
deciaraţiei de impunere în situaţiiie enumerate ia punctui 6.1 iit. a) -e ).

6.4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite 
din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale, în baza dispoziţiilor 
Urdonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi

npletări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare, inclusive posibilitatea achitării pe 
loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului -  verbal ori, după caz, de ia data 
comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

6.5. Pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, Consiliul local va majora 
impozitul pe teren cu până la 500% începând cu al treilea an, în condiţiile stbilite prin hotărâre a 
consiliului local.

/Voto.* rofunz/reo /o n/ve/ de /eu o /mpoz/fe/or, faxe/or, omenz//or p/ a/tor vome datorate bugetu/u/ /oca/ 
rezu/fafe după indexare, se ap//co /ară sabd/v/z/an/, pr/n reducere când /racţ/an//e /n ban/ sunt mo/ m/c/ de 
50 de bon/ ş/ pr/n majorare condjrocţ/an//e /n bon/ sunt de 50 de bon/ sau mo/ mor/,

CAP/7*OtUt 1/

4rt.3 IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT - PERSOANE FIZICE

1. Keyuli generale
1.1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatricuiat/înregistrat în 

România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul 
capitol se prevede altfel.

1.2. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este 
înmatriculat sau înregistrat în România.

1.3. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale 
unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupăcaz.

1.4. în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 
durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

2. Caicului taxei
2.1. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează in funcţie de tipul mijlocului de transport.
2.2. In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează 

in funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din



aceasta cu suma corespunzătoare din tabeiui următor:
Mijtoace de transport cu tracţiune mecanică 

Art. 470 aiin. (2) din Legea 227/2015

Tiput mijtocuiui de transport NIVELURILE APLICATE 
IN ANUL FISCAL 2018 Indexare conform art. 

491 din Legea nr. 
227/2015

%

NIVELURILE 
APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2019
Suma, în lei, pentru fiecare 

grupă de 200 cnP sau 
tracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru 
fiecare grupă de 200 cnf* 
sau fracţiune din aceasta !

1. Vehicuteînmatricutate
! 1. Motorete, scutere, motociciete şi 
ll autoturisme cu capacitatea ciiindrică de 
i până )a 1600 cnL inclusiv

8 i,3 8

2. Autoturisme cu capacitatea ciiindrică 
} între !601 cnV şi 2000 cmd inciusiv 18 1,3 18
ii 3. Autoturisme cu capacitatea ciiindrică 
ij între 2001 cnr şi 2600 cm  ̂inciusiv 72 1,3 73

Autoturisme cu capacitatea ciiindrică
, .ntre 2601 cm' şi 3000 ord inciusiv 144 1,3 146
j 5. Autoturisme cu capacitatea ciiindrică 

de peste 3.001 cnP 290 1,3 294
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 1,3 24
7. Aite autovehicule cu masa totaiă 
maximă autorizată de până ia 12 tone
inciusiv

30 1,3 30

8. Tractoare înmatriculate 18 1,3 18
11. Vehicule înregistrate

1 Vehicule cu capacitate cilindrică: Lei/200 cnT
i .1 Vehicule înregistrate cu capacitate 
ciiindrică < 4800 cnT 4 1,3 4

t
1.2 Vehicuie înregistrate cu capacitate 

1 ciiindrică > 4800 cnT 6 1,3
— !!

! 2 Vehicule fara capacitate cilindrica 
j evidenţiata

,

150 lei/an 1,3 152 iet/an
_______ !

2.3. în căzui mijioaceior de transport hibride, impozitui se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii 
"xmsiiiuiui tocai.

2.4. în căzui unui ataş, impozitui pe mijiocui de transport este de 50% din impozitui pentru
motocicieteie respective.

2.5. în căzui unui autovehicul de transport de marfa cu masa totaiă autorizată egală sau mai mare de 12 
tone, impozitui pe mijioaceie de transport este egai cu suma corespunzătoare prevăzută în tabeiui următor:

Autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de de peste 12 tone
Art. 470 alin.(5) din Legea 277/2015

1 Numărui axei or şi masa totaiă 
maxtmă autorizată

NIVELURILE 
APLICATE 

IN ANUL 2017

Indexare conform art. 491 din 
Legea nr. 227/2015 

%

NIVELURILE 
APLICABILE 

ÎN ANUL FISC AL 2018 î;
Impozitul în lei/an Impozitul în lei/an Impozitul în lei/an

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivaient 

recunoscut

Vehicuie 
cu ait 

sistem de 
suspensie

Vehicuie cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut

Vehicule i!
cu alt i 

sistem de j 
suspensie j

1. Vehicule cu două axe
i . Masa nu mai puţin de 12 

[ tone, dar mai mica de 13 tone
0 133 - 0 ! 142 }



!} 2. Masa nu mai puţin de 13 
Jj tone, dar mai mica de 14 tone 133 367 - - 142 395
i) 3. Masa nu mai puţin de 14 

tone, dar mai mica de 13 tone 367 517 - - 395 555
}{ 4. Masa nu mai puţin de 13 
' tone, dar mai mica de 18 tone 517 1.159 - - 555 1257
î 5. Masa de cei puţin 18 tone 517 1.169 - - 555 1257

H. Vehicule cu trei axe
tj i . Masa nu mai puţin de 15 
i! tone, dar mai mica de 17 tone 133 231 - - 142 248 1
j! 2. Masa nu mai puţin de 17 

tone, dar mai mica de 19 tone 231 474 - - 248 509
ii 3. Masa nu mai puţin de 

! 9tone, dar mai mica de 21 
ş tone

474 615 - - 509 661 il

;! 4. Masa nu mai puţin de 21 
ji tone, dar mai mica de 23 tone 615 947 - - 661 1019 1
^3. Masa nu mai puţin de 23 

ine, dar mai mica de 23 tone 947 1.472 - - 1019
----------------j,

1583
; 6. Masa nu mai puţin de 25 
i tone, dar mai mica de 26 tone 947 1.472 - - 1019 1583
!i 7. Masa de cei puţin 26 tone 947 1.472 - - 1019 1583

HI. Vehicuie cu patru axe
1 1. Masa nu mai puţin de 23 
: tone, dar mai mica de 25 tone 615 623 - - 661 670 ^

: 2. Masa nu mai puţin de 25 
: tone, dar mai mica de 27 tone 623 973 - - 670 1046

3. Masa nu mai puţin de 27 
t i  tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545 - - 1046 1661

j !  4. Masa nu mai puţin de 29 
j !  tone, dar mai mica de 31 tone 1.545 2.291 - - 1661 2464 !

i !  5 .  Masa nu mai puţin de 31 
!  tone, dar mai mica de 32 tone 1.545 2.291 - - 1661 2464

1  6. Masa de cei puţin 32 tone 1.545 2.291 - - 1661 2464

2.6. în căzu! unei combinaţii de autovehicule, un autovehicu! articuiat sau tren rutier, de transport de 
rtarfă cu masa totaiă maximă autorizată egaiă sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport 

este egai cu suma corespunzătoare prevăzută în tabeiu) următor:

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa 
cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone

Art.470 alin.(6)
NIVELURILE .APLICATE Indexare conform art. NIVELURILE

IN ANUL FISCAL 2018 491din Legea nr. 227/2015 APLICABILE
% ÎN ANUL FISCAL 2019



1
Numărul axelor şi masa 
totală maximă autorizată

Impozitul in lei / an Impozitul in iei / an Impozitul in lei /an
Ax(e)

motor(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare

Ax(e)
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare

Ax(e)
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele : 

motoare

1. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa nu mai puţin de 12 

} tone, dar mai mica de 14 
j tone

0 0 - - 0 0

2. Masa nu mai puţin de 14 
tone, dar mai mica de 16 
tone

0 0 - - 0 0

3. Masa nu mai puţin de 16 
tone, dar mai mica de 18

1-tpne
0 60 - - 0 64

Masa nu mai puţin de 18 
! tone, dar mai mica de 20 
} tone

60 137 - - 64 147
__________ [)

5. Masa nu mai puţin de 20 
] tone, dar mai mica de 22 

tone
137 320 - - 147 344

6. Masa nu mai puţin de 22 
} tone, dar mai mica de 23 
( tone

320 414 - - 344 445

} 7. Masa nu mai puţin de 23 
j tone, dar mai mica de 25
i tone

414 747 - - 445 803

8. Masa nu mai puţin de 25 
tone, dar mai mica de 28

} tone
747 1.310 - 803

j
1408

] 9. Masa de cel puţin 28 
tone

747 1.1310 - - 803 1408

11. Vehicule cu 2+2 axe
! 1. Masa nu mai puţin de 23 
*+tone, dar mai mica de 25

one
128 299 - - 138 321

i! 2. Masa nu mai puţin de 25 
; tone, dar mai mica de 26 

tone
299 491 - - 321 528 !

............... .......!i
! 3. Masa nu mai puţin de 26

tone, dar mai mica de 28 
tone

491 721 - - 528 775

! 4. Masa nu mai puţin de 28 
j^tone, dar mai mica de 29 -

721 871 - - 775 936 !



r " — .... ' "
tone
5. Masa nu mai puţin de 29 

1 tone, dar mai mica de 3 i 
! tone

87! 1.429 - - 936 1537

1 6. Masa nu mai puţin de 
3i tone, dar mai mica de 33

} tone
1.429 1.984 - - 1537 2!33 j

i 7. Masa nu mai puţin de 33 
{ tone, dar mai mica de 36 

tone
1.984 3.012 - - 2133 3239

1 8. Masa nu mai puţin de 36 
j tone, dar mai mica de 38 

tone
1.984 3.012 - - 2133 3239 :i

9. Masa de ce) puţin 38 
tone 1.984 3.012 - - 2133 3239

HI. Vehicule cu 2+3 axe
} 1. Masa nu mai puţin de 36 
! tone, dar mai mica de 38 
i tone

1.579 2.) 97 - - 1698 2363

} 2. Masa nu mai puţin de 
i 38tone, dar mai mica de 40 
} tone

2.197 2.986 - - 2363 3211

3. Masa de ce) puţin 40
! tone 2.197 2.986 - - 2363 3211

IV. Vehicule cu 3+2 axe
1 1. Masa nu mai puţin de 36

tone, dar mai mica de 38 
! tone

1.395 1.937 - - 1500 2083

2. Masa nu mai puţin de 
1 38tone, dar mai mica de 40 
! tone

1.937 2.679 - - 2083 288!

j 3. Masa nu mai puţin de 40 
ij tone, dar mai mica de 44i!

tone
2.679 3.963 - - 2881 4262

ji 4. Masa de cei puţin 44 
tone 2.679 3.963 - - 2881 4262 :

i! V. Vehicuie cu 3+3 axe
ji ). Masa nu mai puţin de 36 
l! tone, dar nu mai mu)t de 38 
! tone

794 960 - - 853 1032 !:

j 2. Masa nu mai puţin de 38 
ji tone, dar nu mai mu)t de 40
! tone

960 1.434 - - 1032 1542

!j 3. Masa nu mai puţin de 40 
tone, dar nu mai mu)t de 44 
tone

1.434 2.283 - - 1542 2454
-- ,------------- i

4. Masa de cei ptuin 44 
ii tone

1.434 2.283 - - 1542 2454 !

2.7. în căzu! unei remorci, ai unei semiremorci sau ruiote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prevăzută ia punctui 2.6, impozitu! pe mijioaceie de transport 
este ega) cu suma corespunzătoare din tabeiui următor:



Remorci, semiremorci sau ruiote Art. 
470 a!m.(7) drn Legea 227/2015

NIVELURILE Indexare conform art. NIVELURILE
Masa totaiă maximă autorizată APUCATE 491 din Legea nr. APLICABiLE

IN ANUL FISCAL 2018 227/20! 5 ÎN ANUL FISCAL 20)9
Taxa, în iei / an % Taxa. în iei / an

a. Până ia 1 tonă inciusiv 9 1.3 9
b. Peste i tonă, dar nu mai muit de 3 tone 34 1,3 34
c. Peste 3 tone, dar nu mai muit de 5 
tone 32 1,3 $3

d. Peste 5 tone 64 1,3 ___________ 65___________;

2.8. în căzu) mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este 
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor :

Mijloace de transport pe apă
Art. 470 atin.(8) din Legea 227/2015

\ ! V * F ]  ]  ! D Ţ Ţ  tNIVELURILE
APLICATE

IN ANULFISCAL 2018

Indexare conform 
art. 491 din Legea 

nr. 227/2015
%

NIVELURILE
APLICABILE

ÎN ANUL FISC AL 2019

Taxa. în iei Taxa, în iei
1. Luntre, bărci fără motor, foiosite pentru pescuit 
şi uz persona) 21 1,3 21

2. Bărci fără motor, foiosite in aite scopuri 56 1,3 56
3. Bărci cu motor 210 1,3 213
4. Nave de sport şi agrement 800 1,3 810
5. Scutere de apă 210 1,3 210
6. Remorchere şi impingătoare: X X X

a) până ia 500 CP inciusiv 559 1,3 566
b) peste 300 CP şi până ia 2.000 CP, inciusiv 909 1,3 921
c) peste 2.000 CP şi până ia 4.000 CP, inciusiv 1398 1.3 14)6
d) peste 4.000 CP 2237 1,3 2266

7. Vapoare -  pentru fiecare i .000 tdw sau 
fracţiune din acesta 182 !,3 184

8. Ceamuri, şiepuri şi barje fluviale: X X X
a) cu capacitatea de încărcare până ia 1.500 

tone, inciusiv 182 1,3 1K4
______ !

b) cu capacitatea de încărcare de peste i .500 
tone şi până ia 3.000 tone, inciusiv 280 1,3 284

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 
tone 490 1,3 496

2.9. Capacitatea cilindrică sau masa totala autorizată a unui mijloc de transport se 
stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un 
alt document similar.



3. Declararea si datorarea impozitului pe mii!oace!e detransport
3.1. Impozitul pe mijiocul de transport este datorat pentru întregul an fîsca! de 

persoana care deţine dreptui de proprietate asupra unui mijioc de transport înmatriculat sau 
înregistrat in România ta data de 31 decembrie a anutui Uscat anterior.

3.2. în căzut dobândirii unui mijtoc de transport, proprietarut acestuia are obtigaţia să 
depună o dectaraţie ta organui fiscat tocat în a cărui rază teritoriată de competenţă are 
domicitiut, sediut sau punctul de iucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data 
dobândirii şi datorează impozit pe mijloacete de transport începând cu data de I ianuarie a 
anutui următor înmatricutării sau înregistrării mijtocutuide transport.

3.3. în căzut în care mijtocut de transport este dobândit în att stat decât România, 
proprietarut acestuia are obtigaţia să depună o dectaraţie ta organut fiscat tocat în a 
cărui rază teritoriată de competenţă are

domicitiut. sediut sau punctul de tucru, după caz, şi datorează impozit pe mijtoacete de transport 
începând cu data de I ianuarie a anutui următor înmatricutării sau înregistrării acestuia în 
România.

3.4. în căzut radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarut are obtigaţia să 
depună o dectaraţie ta organut fiscat în a cărui rază teritoriată de competenţă îşi are domiciliu!, 
sediut sau punctut de tucru, după caz, în termen de 30 de zite de ta data radierii, şi încetează să 
datoreze impozitut începând cu data de 1 ianuarie a anutui următor.

3.5. în căzut oricărei situaţii care conduce ta modificarea impozitutui pe mijloacele de 
transport, inctusiv schimbarea domicitiutui, sediutui sau punctutui de tucru, contribuabitut are 
obtigaţia depunerii dectaraţiei fîscate cu privire ta mijtocut de transport ta organut fîsca! tocat 
pe a cărei rază teritoriată îşi are domicitiut/sediui/punctui de tucru, în termen de 30 de zite, 
inctusiv, de ta modificarea survenită, şi datorează impozitut pe mijtoacete de transport stabilit 
în noile condiţii începând cu data de t ianuarie a anului următor.

3.6. în căzut unui mijtoc de transport care face obiectut unui contract de leasing 
financiar, pe întreaga durată a acestuia se aptică următoarele reguti:

a) impozitut pe mijtoacete de transport se datorează de tocatar începând cu data de I 
ianuarie a anului următor încheierii contractutui de teasing financiar, până ta sfarşitut 
anutui în cursul căruia încetează contractu! de teasing financiar;
b) tocatarut are obtigaţia depunerii dectaraţiei fiscate ta organut fiscat tocat în a cărui rază 
de competenţă se înregistrează mijtocut de transport, în termen de 30 de zite de ta data 
procesutui-verbai de predare- primire a bunutui sau a attor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatarutui, însoţită de o copie a acestor documente;
c) ta încetarea contractutui de teasing, atât tocatarut, cât şi tocătorul au obtigaţia depunerii 
dectaraţiei fîscate ta consiliu] tocat competent, în termen de 30 de zite de ta data încheierii 
procesutui-verba) de predare-primire a bunutui sau a attor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia tocatorutui, însoţită de o copie a acestor documente.
3.7. Depunerea declaraţiilor fiscate reprezintă o obtigaţie şi în căzu! persoanetor 

care beneficiază de scutiri sau reduceri de ta ptata impozitutui pe mijtoacete detransport.

4. Piaţa imoozitutui pe mijtoacete detransport
4.1. tmpozitut pe mijtocut de transport se plăteşte anual. în două rate egale, până ta datete 

de 31 martie şi 30 septembrie inctusiv.
4.2. Pentru ptata cu anticipaţie a impozitutui pe mijtocut de transport, datorat pentru



întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se 
acordă o bonificaţie de 10%.

4.3. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 
primul termen de plată. în cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace 
de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului loca! al aceleiaşi unităţi 
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat 
al acestora.

4.4. Pentru neachitarea impozitului pe mijloacele de transport la termenele de scadenţă 
stabilite potrivit punctului 1 se datorează majorări de întârziere.

4.5. Potrivit prevederilor art. 183 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale 
principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu 
ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv.

5. Scutiri şi facilităţi
5.1. Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transportpentru:

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, 
văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau 
invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor 
cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 
la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 
la art. 3 alin.
(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
f) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor înpastoral;
g) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
h) autovehiculele acţionate electric;
i) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în 

folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

6. Sancţiuni
6.1. Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale de către persoanele fizice ia termenele stabilite 

de art. 471 alin (2), (4) (5), şi alin. (6) lit. b) şi c), din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ia 
naştere în următoarele cazuri:

a) în cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport in cursul anului -  
termenul de depunere a declaraţiei fiscale la compartimentul de specialitate al



1). Orice persoană care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie 
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, 
cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

LI Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de 
transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

L3. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii 
administrativ - teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după 
caz.

I. 4 In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing 
financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de 
locatar.

2. Calculul taxei
II. impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de 

transport.
11 în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 

transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei 
grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
Art. 470 alin. (2) din Legea 227/2015

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE APLICATE 
IN ANUL FISCAL 2018 Indexare conform art. 

491din Legea nr. 
227/2015 

%

NIVELURILE 
APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2019
Suma, în lei, pentru fiecare 

grupă de 200 cm" sau 
fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru 
fiecare grupă de 200 cm" j 
sau fracţiune din aceasta

1. Vehtcule înmatriculate
1. Motorete, scutere, motociclete şi 

1 autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm' inclusiv

8 1,3
!

X
.......- ... ;

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
! între 1601 cm" şi 2000 cm" inclusiv 18 1,3 18

1
j 3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
i între 2001 cm' şi 2600 cm' inclusiv 72 1,3 73

i
i 4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 

între 2601 cm' şi 3000 cnT inclusiv 144 1,3 146

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
ţ de peste 3.001 cm" 290

... ..

1,3 294

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 1,3 24
1 7. Alte autovehicule cu masa totală 
; maximă autorizată de până la 12 tone 
1 inclusiv

30 1,3 30

! 8. Tractoare înmatriculate 18 1,3 18
11. Vehicule înregistrate

! 1 Vehicule cu capacitate cilindrică: ! Lei/200 cm"
! 1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate 1 ^ 

cilindrică < 4800 cm" 1,3 4

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate ^ 
cilindrică > 4800 cm"

1,3



2 Vehicule tara capacitate cilindrica 
evidenţiata 150 lei/an 1,3 152 )ei/an

23. In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitui se reduce cu minimum 50%, 
conform hotărârii consiliului local.

14 în cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul 
pentru motocicletele respective.

15. în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 
prevăzută în tabelul următor:

Autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de de peste 12 tone
Art. 470 alin.(5) din Legea 277/2015

Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată

NIVELURILE 
APLICATE 

IN ANUL 2018

Indexare conform art. 491 din 
Legea nr. 227/2015 

%

NIVELURILE 
APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2019 1
Impozitul in lei/an Impozitul în lei/an Impozitul în lei/an

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie

Vehicule eu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut

Vehicule { 
cu alt I

sistem de ! 
suspensie

1. Vehicule cu două axe
! 1. Masa nu mai puţin de 12 

tone. dar mai mica de 13 tone 0 133 - - 0 142

I 2. Masa nu mai puţin de 13 
j tone, dar mai mica de 14 tone 133 367 - - 142 395 I!

3. Masa nu mai puţin de 14 
; tone, dar mai mica de 15 tone 367 517 - - 395

iţ
555 }

j 4. Masa nu mai puţin de 15 
tone, dar mai mica de 18 tone 517 1.159 - - 555 1257 !

1 5. Masa de ce! puţin 18 tone 517 1.169 - - 555 1257 ,j
11. Vehicule cu trei axe

} 1. Masa nu mai puţin de 15 
tone, dar mai mica de 17 tone 133 23! - - ,41 248

1 2. Masa nu mai puţin de 17 
j tone, dar mai mica de 19 tone 231 474 - - 248 509

i
} 3. Masa nu mai puţin de 
l 19tone, dar mai mica de 21 

tone
474 615 - - 509

ll
661

4. Masa nu mai puţin de 21 
tone, dar mai mica de 23 tone 615 947 - - 661 1019

ţ 5. Masa nu mai puţin de 23 
! tone, dar mai mica de 25 tone 947 1.472 - - 1019 1583

6. Masa nu mai puţin de 25 
tone, dar mai mica de 26 tone

947 1.472 - - 1019 1583 î
-

i 7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 - - 1019 L-..JSS3 J )
111. Vehicule cu patru axe

670!! 1. Masa nu mai puţin de 23 
ij tone. dar mai mica de 25 tone

615 623 - - 661

II 2. Masa nu mai puţin de 25 
li tone, dar mai mica de 27 tone 623 973

-

_ 670 ! 1046 !



3. Masa nu mai puţin de 27 
tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545 - - 1046 166!

j 4. Masa nu mai puţin de 29 
S  tone, dar mai mica de 31 tone 1.543 2.291 - - 1661 2464 ! ;

j  3 .  Masa nu mai puţin de 31 
1 tone, dar mai mica de 32 tone 1.545 2.291 - - 1661 ------------ ----------2464 [

}
6. Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 - - 1661 2464 _Jj

16 In cazul unei com 
transport de marfa cu m; 
impozitul pe mijioaceie de 
următor:

minaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
tsa totaiă maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabeiu)

Combinaţii de autovehicuie (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă 
cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone

Art.470 alin.(6)

Numărul axelor şi masa 
totală maximă autorizată

}

NIVELURILE APLICATE 
IN ANUL FISCAL 2018

Indexare conform art. 
491 din Legea nr. 227/2015

%

NIVELURILE 
APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2019
Impozitul in lei /  an Impozitul in lei /  an Impozitul in iei /an
Ax(e)

motor(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare

Ax(e)
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare

Ax(e)
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte j 
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele j ;  

motoare j

1. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa nu mai puţin de 12 
tone, dar mai mica de 14 
tone

0 0 - - 0 0 :

'  2. Masa nu mai puţin de 14 
1 tone, dar mai mica de 16 

tone
0 0 - - 0

!
0

3. Masa nu mai puţin de 16 
tone, dar mai mica de 18 
tone

0 60 - - 0
ii

64

!  4. Masa nu mai puţin de 18 
!  tone, dar mai mica de 20

tone
60 137 - - 64 147

'

5. Masa nu mai puţin de 20 
tone, dar mai mica de 22 
tone

137 320 - - 147
^  !

6. Masa nu mai puţin de 22 
tone, dar mai mica de 23 

j tone
320 414 - - 344 445

7. Masa nu mai puţin de 23 
tone, dar mai mica de 25 

} tone
414 747 - - 445 00 o

___
___

___
_

!  8. Masa nu mai puţin de 25 
!  tone, dar mai mica de 28 
i  tone

747 1.310 - - 803 1408

!  9. Masa de cel puţin 28 
1  tone

747 1.1310 - - 803 1408 {



11. Vehicuie cu 2+2 axe
1. Masa nu mai puţin de 23 
tone, dar mai mica de 25 
tone -

128 299 - - 138 321

2. Masa nu mai puţin de 25 
tone, dar mai mica de 26 
tone

299 491 - - 321 528

j; 3. Masa nu mai puţin de 26 
tone, dar mai mica de 28 

: toneii----- — —------------------------ -
491 721 - - 528 775

ij 4. Masa nu mai puţin de 28 
ii tone, dar mai mica de 29 -  

tone
721 871 - - 775

---------------- ]
i

936

5. Masa nu mai puţin de 29 
} tone. dar mai mica de 3 i 

tone
871 1.429 - - 936 t537

6. Masa nu mai puţin de 
31tone, dar mai mica de 33 
tone

1.429 1.984 - - 1537 2133
!

7. Masa nu mai puţin de 33 
tone, dar mai mica de 36 
tone

1.984 3.012 - - 2133 3239

8. Masa nu mai puţin de 36 
i tone, dar mai mica de 38 
: tone

1.984 3.012 - - 2133 3239 !

' 9. Masa de ce) puţin 38 
tone 1.984 3.012 - - 2133 3239

III. Vehicute cu 2+3 axe
i 1. Masa nu mai puţin de 36
! tone, dar mai mica de 38 
! tone

1.579 2.197 - - 1698 2363

] 2. Masa nu mai puţin de 
! 38tone, darm aim icade40 
! tone

2.197 2.986 - - 2363 321!

3. Masa de ce) puţin 40 
tone 2.197 2.986 - - 2363 3211 !

IV. Vehicute eu 3+2 axe
j 1. Masa nu mai puţin de 36 

tone, dar mai mica de 38 
tone

1.395 1.937 - - 1500 2083 }

2. Masa nu mai puţin de 
1 38tone, dar mai mica de 40 
' tone

1.937 2.679 - - 2083 288! ^

j 3. Masa nu mai puţin de 40 
tone, dar mai mica de 44 

j! tone
2.679 3.963 - - 2881 4262

1
4. Masa de ce! puţin 44 

:! tone
2.679 3.963 - - 2881 4262

V. Vehicute cu 3+3 axe
l i  1. Masa nu mai puţin de 36 
i i  tone, dar nu mai mu!t de 38 794

1
! 960 853 1032 ii

tone J __________ ! ''



j 2. Masa nu mai puţin de 38 
tone, dar nu mai muit de 40 
tone

960 1.434 - - 1032 1542

! 3. Masa" nu mai puţin de 40 
1 tone, dar nu mai mult de 44
1 tone

1.434 2.283 - - 1542 2454

1 4. Masa de cel ptuin 44 
tone 1.434 2.283 - - 1542 2454

17. in căzu) unei remorci, ai unei semiremorci sau ruiote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicuie prevăzută ia punctui 2.6, impozitui pe mijioaceie de transport 
este egai cu suma corespunzătoare din tabelui următor: ^

Remorci, semiremorci sau ruiote 
Art. 470 aiin.(7) din Legea 227/2015

Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE

APLICATE
IN ANUL FISCAL 2018

Indexare conform art. 
491 din Legea nr. 

227/2015
%

NIVELURILE 
APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2019
Taxa, în lei / an Taxa. în lei / an

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 1,3 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 1,3 34

I c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5
tone 52 1,3 53

! d. Peste 5 tone 64 ^  1,3 65

2Â in căzui mijioaceior de transport pe apă, impozitui pe mijiocui de transport este 
egai cu suma corespunzătoare din tabeiui următor: __  _______________

Mijloace de transport pe apă 
Art. 470 aiin.(8) din Legea 227/2015

NIVELURILE
APLICATE

IN ANULFISCAL 2018

Indexare conform 
art. 491 din Legea 

nr. 227/2015 
%

NIVELURILE 
APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2019
'

Taxa, în lei Taxa. in lei
1 1. Luntre, bărci Iară motor, folosite pentru pescuit 
1 şi uz personal 21 1,3 "  i
I 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 1,3 56 f
1 3. Bărci cu motor 210 1,3 213

4. Nave de sport şi agrement 800 1,3 810
{ 5. Scutere de apa 210 1,3 210

6. Remorchere şi impingătoare: X X X
a) până la 500 CP inclusiv 559 1,3 566
b) peste 500 CP şi până ia 2.000 CP, inclusiv 909 1,3 921
c) peste 2.000 CP şi până ia 4.000 CP, inclusiv 1398 1,3 1416
d) peste 4.000 CP 2237 1,3 2266

[ 7. Vapoare — pentru fiecare 1.000 tdw sau 
fracţiune din acesta 182 1,3 184

8. Ceamuri. şlepuri şi barje fluviale: X X X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 

tone, inclusiv 182 1,3 184

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 
 ̂ tone şi până la 3.000 tone, inclusiv 280 1,3

})
284



c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 
tone

19. Capacitatea cilindrică sau masa totala autorizată a unui mijloc de transport se 
stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un 
alt document similar.

3. Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele detransport
31 Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana 

care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat 
în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

31 în cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să 
depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data 
dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor înmatriculării sau înregistrării mijloculuide transport.

33. In cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, 
proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui 
rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediu! sau punctul de lucru, după caz, şi 
datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
înmatriculării sau înregistrării acestuia înRomânia.

34 în cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia 
să depună o declaraţie ia organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, 
şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de I ianuarie a anului următor.

35. în cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de 
transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are 
obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local 
pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, 
inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit 
în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

3A în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, 
pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul 
anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal loca! în a cărui rază 
de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data 
procesului-verbal de predare- primire a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a abestor documente;
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii 
declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de &0 de zile de la data încheierii 
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.

37. Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care 
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele detransport.



4. Piaţa impozitului pe mijloacele de transport
41. Impozitul pe mijiocui de transport se plăteşte anuai, în două rate egaie, până ia dateie

de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
41 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru 

intregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se 
acordă o bonificaţie de 5%.

43. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până ta 
primul termen de plată. In cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace 
de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi 
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat 
al acestora.

44 Pentru neachitarea impozitului pe mijloacele de transport la termenele de scadenţă 
stabilite potrivit punctului 1 se datorează majorări de întârziere.

45. Potrivit prevederilor art. 183 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale 
neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

5. Scutiri si facilităţi
51. Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntreîe folosite pentru transportul persoanelor 

fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Baltalalomiţei;
b) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de 

transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în 
afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;

d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
e) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
f) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
g) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;

h) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform 
legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a 
susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

i) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită 
de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, 
asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, 
în condiţiile legii;

j) autovehiculele acţionate electric;
k) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfa şi care nu sânt utilizate în 

folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;



!) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale,

6. Sancţiuni
6L Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale de către persoanele fizice la termenele stabilite 

de art. 471 alin. (2), (4) (5), şi alin. (6) Ut. b) şi c), din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ia 
naştere in următoarele cazuri:

a) in cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului -  
termenul de depunere a declaraţiei fiscale la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă îşi are domiciliul 
proprietarul este de 30 de zile de la data înmatriculării sau înregistrării;

b) în cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport -  termenul de depunere a 
declaraţiei fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale în a cărei rază de competenţă îşi are domiciliul proprietarul este de 30 de zile de 
la data radierii;

c) în cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de 
transport, inclusiv schimbarea domiciliului,sediului sau punctului de lucru - termenul 
depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe 
a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctual de lucru, este de 30 de zile, 
inclusiv, de la modificarea survenită;

d) în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar 
locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază 
de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data 
procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatarului însoţită de o copie a acestor documente;

e) în cazul încetării contractului de leasing, atât locatarul cât şi locatorul au obligaţia 
depunerii declaraţiei fiscal la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la 
data încheierii procesului- verbal de predare a bunului sau a altor documente similare 
care atestă intrarea bunului în posesia locatorului însoţită de o copie a acestor 
documente.

61 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 284 lei la 1131 lei 
depunerea declaraţiei de impunere peste termenele enumerate la punctul 6.1 lit. a) -  e ) .

63. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1131 lei la 2820 lei 
nedepunerea declaraţiei de impunere în situaţiile enumerate la punctul 6.1 lit. a) -e).

64 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane 
împuternicite din cadru! compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice 
locale, în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările 
şi completările ulterioare, inciusive posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 
de ore de la data încheierii procesului -  verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a 
jumătate din minimul amenzii.

ă/cţOŢ_rofunyn*ea /o nive/ de /eu o /mpoz/fe/or, taxe/or, amenz/Zor şi a/tor sume datorate 
bagetu/u/ /oca/ rezu/tote după indexare, se ap/ică /ără subdiviziuni, prin reducere când 
/racfiani/e in bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când /racţiuni/e in bani sunt 
de 50 de bani sau mai mari.



CAPITOLUL VII

Art 7. TAXA PENTRU EUBERAREA CERT!F)CATELOR, AViZELOR $! A 
AUTORIZAŢIILOR

1. RepuH generale
LI. Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie 

trebuie să piătească o taxă ia compartimentul de specialitate ai autorităţii administraţiei 
pubiice iocaie înainte de a i se eiibera certificatui, avizui sau autorizaţia necesară.

t 
^

Taxa pentru eliberarea certificatelor de 
urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a 

aitor avize şi autorizaţii 
Art. 474 din Legea nr. 227/2015

Nivei taxă 
conform Legii 
nr. 227/2015 

iei

NIVELURILE 
APLICATE 
IN ANUL 

FISCAL 20! 8 
)ei

Indexare 
conform art. 

491 din Legea 
nr. 227/20)5 

%

NIVELURILE
APLICABILE

ÎN ANUL 
FISCAL 20)9 

!ei

1
Art.474
a)in.(l)

Taxa pentru eiiberarea certificatui ui de urbanism, în mediu! rurai
Suprafaţa pentru care se obţine certificatui de urbanism :

a) Până ia 150 nP, inciusiv 2,5-3 3 1.3 3 fei
b) între 151 si 250 nP, inciusiv 3-3,5 3.5 L3 3,5)ei
c) între 251 şi 500 nP. inciusiv 3,5-4,5 4 1,3 41ei
dl între 50i si 750 nP, inciusiv 4,5-6 6 1.3 6 iei
el între 75 i si 1 000 m*. inciusiv 6-7 7 1.3 7 fei

f) Peste i .000 m^

7 + 0,01 
lei/nP pentru 

fiecare m care 
depăşeşte 1.000 

nP

7-0 ,01  lei/nP 
pentru fiecare 

m* care
depăşeşte 1.000 

nP

1,3

7 + 0,01 tei/nP 
pentru fiecare 

ni* care
depăşeşte 1.000 

nP

2
Art. 474 
alin. (3) unui certificat de urbanism

30% din 
cuantumui 

taxei pentru 
eliberarea 

certificatului 
sau autorizaţiei 

iniţiate

30% din 
cuantumui taxei 

pentru 
eliberarea 

certificatului 
sau autorizaţiei 

iniţiale

-

30% din 
cuantumul taxei 

pentru 
eliberarea 

certificatului 
sau autorizaţiei 

iniţiale

! 3
Art. 474 
aiin. (4)

Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, de 
către primari sau de structurile de 
speciaiitate din cadru! consiiiuiui 
judeţean

0-7,5 7 1,3 7 lei

1 4
Art 474 t eiiberarea unei autorizaţii 
abn (5)  ̂ construire pentru o clădire 

' ! rezidenţiaiă sau ciădire anexă

0,5% din 
vlaoarea 

autorizată a 
lucrărilor de 
construcţii

0,5% din 
vlaoarea 

autorizată a 
lucrărilor de 
construcţii

-

0,5% din 
vlaoarea 

autorizată a 
lucrărilor de 
construcţii



3

)i
[L—

Art. 474 
alin. (6)

Taxa pentru eiiberarea autorizaţiei de 
construire pentru aite construcţie decât 
ceie prevăzute ia art. 747 aiin. (5) din 
legea 227/2015

1% din 
vaioarea 

autorizată a 
iucrăriior de 
construcţie, 

inclusiv 
instaiaţiiie 
eferente.

1% din valoarea 
autorizată a 
iucrăriior de 
construcţie, 

inciusiv 
instaiaţiiie 
eferente.

-

1% din 
valoarea 

autorizată a 
iucrăriior de 
construcţie, 

inciusiv 
instalaţiile 
eferente.

!j ^

1

Art. 474 
aţin. (8)

Taxa pentru prelungirea unei 
autorizaţii de construire

30% din 
cuantumul 

taxei pentru 
eiiberarea 

certificatului 
sau autorizaţiei 

iniţiate

30% din 
cuantumul taxei 

pentru 
eiiberarea 

certificatuiui 
sau autorizaţiei 

iniţiate

30% din 
cuantumul taxei 

pentru 
eliberarea 

certificatului 
sau autorizaţiei 

iniţiale

! 7
Art. 474 
aii.(9)

Taxa pentru eiiberarea autorizaţiei de 
desfiinţare, totaiă sau parţiaiă, a unei 
construcţii.

0,1% din 
vaioarea 

impozabiiă 
stabilită pentru 
detereminarea 
impozituiui pe 

ciădiri, 
aferentă părţii 

demoiate

0,1% din 
vaioarea 

impozabiiă 
stabiiită pentru 
detereminarea 
impozituiui pe 

ciădiri, aferentă 
părţii demoiate

-

0,1 % din 
valoarea 

impozabilă 
stabilită pentru 
detereminarea 
impozitului pe 

clădiri, aferentă 
părţii demolate

;

s
Art. 474 
aiin.(10)

Taxa pentru eiiberarea autorizaţiei de 
foraje sau excavări necesare iucrăriior 
de cercetare şi prospectare a 
terenuriior în etapa efectuării studiiior 
geotehnice şi a studiiior privind 
ridicăriie topografice, sondeie de gaze. 
petroi şi aite excavări se datorează de 
către tituiarii drepturiior de 
prospecţiune şi expiorare

0-15 5 1,3

5 lei /mp 
de teren ce vor 

fi efectiv 
afectaţi la 
suprafaţa 

solului de foraje 
şi excavări

j

! 9
[

Art. 474 
aţin. 

(12)

Taxa pentru eiiberarea autorizaţiei 
necesare pentru lucrările de organizare 
de şantier în vederea reaiizării unei 
construcţii, care nu sunt induse in aită 
autorizaţie de construire

3% din 
vaioarea 

autorizată a 
iucrăriior de 

organizare de 
şantier

3% din vaioarea 
autorizată a 
iucrăriior de 

organizare de 
şantier

-

3% din 
valoarea 

autorizată a 
lucrărilor de 

organizare de 
şantier

— <

{ to
'

Art. 474 
aiin. 

(13)

Taxa pentru eiiberarea autorizaţiei de 
amenajare de tabere de corturi, de 
căsuţe sau ruiote ori campinguri

2% din 
vaioarea 

autorizată a 
iucrăriior de 
construcţie

2% din vaioarea 
autorizată a 
iucrăriior de 
construcţie

-

2% din 
'aloarea 

autorizată a 
lucr ărilor de 
construcţie

: n
) *

Art. 474 
aiin. 
(14)

Taxa pentru autorizarea apiasării de 
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj 
finite şi reciame situate pe căiie şi în 
spaţiiie pubiice

0-8 2 1,3
2 lei /mp 

de suprafaţă 
ocupată

!--------

! "'

Art. 474 
aiin.(i5)

Taxa pentru eiiberarea unei autorizaţii 
privind iucrăriie de racorduri şi 
branşamente ia reţete pubiice de apă, 
canaiizare, gaze, termice, energie 
eiectricâ, teiefonie şi televiziune prin 
cabiu

0-13 10 1,3 10 lei / racord



13 Art. 474 Taxa pentru eliberarea certificatului 0-9 1,3 5 leialin.(16) de nomenclatură stradală şi adresă 5

Nivel taxă NIVELURILE Indexare NIVELURILE
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru conform Legii APLICATE conform art. APLICABILE

desfasurarea unor activitati nr. 227/2015 IN ANUL 491 din Legea ÎN ANUL
Art. 475 din Legea 227/2015 lei FISCAL 2018 nr. 227/2015 FISCAL 2019

lei % lei

!4 Art.47S Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
1,3alin.(l) sanitare de funcţionare 0-20 10 lei 101ei

15 Art.475 
alin.(2)

Taxa pentru eliberarea atestatului de 
producător
Taxa pentru eliberarea carnetului de 0-80

10 lei 

15 lei
1,3

10 lei 

15 lei
— comercializare

Art.475 
al in.(3)

a)Taxa pentru eliberarea/vizarea 
anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică:
Pentru o suprafaţa de pana la 500 mp., 
inclusiv

0-4000

16 fără locuri 50 lei 1,3 50 lei
până la 10 locuri inclusiv 60 lei 1,3 6! lei
între 10-50 locuri 70 lei 1,3 71 lei
între 51-100 locuri 80 lei 1,3 81 lei
peste 100 locuri 100 lei 1,3 101 lei

b) Pentru o suprafaţa mai mare 0-8000 200 lei 1,3 203 lei
de 500 mp.

Pentru viza anuala a autorizatiiior de funcţionare se percepe o taxa de 50% din vatoarea 
autorizaţiei.

12. Pentru taxele prevăzute la art. 474 alin. (5) şi (6) (poziţiile 4 şă 5 în tabelul de 
mai sus) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele
reguli:

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de 
persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;

b) pentru taxa prevăzută la alin. 15), valoarea reală a lucrărilor de construcţie - 
poate ii mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457-

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de cm- "
târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia resn^"''
autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind ^
compartimentul de specialitate al autorităţii â  ,

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, 
privind valoarea lucrărilor de construcţii, cc 
administraţiei publice locale are obligaţia de a 
lucrărilor de construcţie;

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, 
specialitate al autorităţii administraţiei publice loc 
taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datr 
autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie r.



publice iocaie.
(H ) In termen de 30 de zile de Ia finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare
potrivit art. 474 alin.din Legea 227/2015 prevăzute ia poziţia 8 din tabelul de mai sus, 
contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în 
cazul in care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa 
aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată,

L3. Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive 
potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se 
desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor 
respective, potrivit art. 475 alin. (2) din Legea 227/2015 stabilita la poziţia 16 din tabelul de 
mai sus.

1.4 Taxa eliberare aviz program de funcţionare precum şi taxa pentru viza anuală a
acestuia pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor 
de piaţă care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 
5630 (corespondent cod CAEN 5540) constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită 
potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi a 
prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului, republicată, O.G. nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, H.G. nr. 
333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

IA Taxa eliberare aviz program de funcţionare precum şi taxa pentru viza
anuală a acestuia trebuie achitată de către operatorii economici care desfăşoară activităţi 
comerciale şi prestări servicii în Comuna Bolbosi.

IA Taxa se plăteşte până la data de 31 martie a fiecărui an la casieria Primăriei Comunei 
Bolbosi sau prin virament bancar.

L7. Operatorul economic este considerat autorizat în momentul eliberării avizului program de 
funcţionare.

1& Autorizaţia pentru desfasurarea activităţilor prevăzute la punctul 1.3, în cazul 
în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a 
cărui rază de competenţă se află sediul sau punctul de lucru.

2. Scutiri
11. Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

următoarele:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, 

văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute 

la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare;



c) certificatele de urbanism şi autorizaţii ie de construire pentru iăcaşuri de cuit sau 
construcţii-anexă;

d) certificatele de urbanism şi autorizaţiiie de construire pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau reabiiitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniuiui pubiic
a) statuiui;

e) certificateie de urbanism şi autorizaţiiie de construire pentru iucrările de interes 
pubiic naţionai, judeţean sau iocai;

f) certificateie de urbanism şi autorizaţiiie de construire, dacă beneficiarui construcţiei 
este o instituţie publică;

g) autorizaţiiie de construire pentru autostrăziie şi căiie ferate atribuite prin 
concesionare, conform

legii;
h) certificateie de urbanism şi autorizaţiiie de construire, dacă beneficiarul construcţiei 

este o instituţie
sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice sau a Ministeruiui Tineretuiui şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarui construcţiei este 

o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform iegii, cu scopui de a întreţine, dezvoita 
şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural;

j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarui construcţiei este 
o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicaiă, asistenţă, ocrotire, activităţi de 
recuperare, reabiiitare şi reinserţie sociaiă pentru copii, familie, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

3. Sancţiuni
31 Nerespectarea prevederilor art. 474 alin (7) lit. c) si alin. (11) din Legea 227/2015 

privind Codul Fiscal atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare.

32. Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 474 alin. (7) lit. 

c) si alin. (11) din Legea 227/2015, si se sancţionează cu amenda de la 71 iei la 283 lei 
pentru personae fizice şi de la 283 lei la 1131 lei pentru persoane juridice;

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la 474 alin (7) lit. c) si alin. (11) 
din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, si se sancţionează cu amenda de la 283 lei la 705 
lei pentru personae fizice şi de la 1131 lei ia 2820 lei pentru persoane juridice;

33. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane 
nnputemicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale, 
in baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/ 2002 cu modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe ioc sau în termen decel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului -  verbal ori. după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.



CAPITOLUL VIII

Art 8. TAXE SPECIAE

Reguli generate

L Taxele speciale sunt taxe instituite in conformitate cu art. 484 din Legea 227/2015 
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 30 din Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale, pentru funcţionarea unor servicii publice locale 
create în interesul persoanelor fizice şi juridice.

2. Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele 
fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 
respective. Excepţie fac taxele pentru utilizarea târgului saptamana! , taxele de paşunat care 
se fac venituri la Bugetul activităţilor autofinanţate.

1. TAXA PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR OARE XL SE SUPUN!

Nr.
Crt. Tipul taxei

NIVELUL 
APLICAT ÎN 

ANUL FISCAL 
2018

Indexare conform 
art. 49! din Legea 

nr.
227/2017

NIVELUL APLICAT ÎN 
ANUL FISCAL 2019 

lei

*
Taxa de înregistrare a vehiculelor care 
nu se supun înmatriculării X X X

).l -vehicule cu masa autorizată până la 750
kg

- - 5

L2
-vehicule cu masa autorizată cuprinsă 
între 750-3500 kg - - 10

1.3 -pentru vehicule cu masa autorizată mai 
mare de 3500 kg - - 20

2
Taxa eliberare certificat de înregistrare a 
vehiculelor care nu se supun 
înmatriculării

- - 10

3 ' Taxa eliberare plăcuţe de înmatriculare - - 35

1. Taxele pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun inmatricularii sunt 
fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din 
Comuna Bolbosi şi se aplică tuturor vehiculelor care nu se supun înmatriculării, fiind 
stabilite pentru înregistrarea vehiculelor, eliberarea certificatelor de înregistrare si eliberare 
placate inmatriculare.

2. Taxa de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este 
conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Bolbosi nr. 14/26.06.2014 privind 
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării şi este 
stabilită în funcţie de tonaj.



Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii 
de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuseînmatriculării.

Taxa eliberare a certificatificatuiui de înregistrare a vehiculelor care nu se supun 
înmatriculării este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Bolbosi nr. 
14/2606.2014 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun 
înmatriculării.

3. Taxa se achită de către persoanele fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe 
raza Comunei Bolbosi care au în proprietate vehicule supuse înregistrării conform 
prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice coroborat cu 
dispoziţiile HG nr. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare al acesteia.

4. Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii 
costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun 
înmatriculării.

5. Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la 
casieria instituţiei, cât şi prin virament bancar în contul Primăriei Bolbosi deschis la 
Trezoreria MunicipiuluiMotru.

6. Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor, înregistrare si radiere 
a vehiculelor revine Compartimentului Impozite şi taxe din cadrul Primăriei Bolbosi. 
Proprietarii acestor vehicule sunt obligaţi să respecte prevederile din Regulamentul privind 
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării aprobat prin 
H.C.L. nr. 14/26.06.2014

'I TAXE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVII ĂTH COMPARTIMENT STARE 
CIVILA

în Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, la art.30 alin. (1) se prevede ca: „ 
Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 
Consiliile Locale, judeţene si Consiliu) Genera) al municipiului Bucureşti, după caz, aproba 
taxe speciale", iar la alin. (2), „ Cuantumul taxelor speciale se Stabileşte anual, iar veniturile 
obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum si pentru finanţarea cheltuielilor de 
intretinere si funcţionare ale acestor servicii".

I Nr. 
Cn. Operaţiunea efectuată

NIVELUL APLICAT ÎN 
ANUL FISCAL 2018 

lei

Indexare conform 
art. 491 din Legea 

nr. 227/2017 
%

NIVELUL APLICAT 
ÎN ANUL FISCAL 

2019 
lei

i Taxa pentru depunere dosar divorţ pe 
cate administrativă*)

500 1,3 507

2
Taxa pentru eiiberarea ta cerere a 
formularutui „cerere pentru deschiderea 
procedurii succesorate"

5

3
Taxa oficiere căsătorie in afara 
orelor de program "  - ^  - 30 !



Taxa de etiberare a certificatelor de 
stare civită ia cerere(dupiicate) 10

*)Taxa pentru depunere dosar divorţ pe caie administrativă este datorată de orice 
persoană care soiicită pronunţarea divorţuiui pe caie administrativă începând cu data 
depunerii, de către ambii soţi, a cererii privind pronunţarea divorţuiui pe caie 
administrativă. Taxa nu se restituie, iar cererea se ciasează:

- dacă unui sau ambii soţi nu se prezintă, împreună ia compietarea deciaraţiei de stăruinţă;
- dacă ambii soţi sau numai unui dintre aceştia înţeieg/înţelege să renunţe ia divorţ;
- dacă, înainte de fînaiizarea procedurii de divorţ, unui dintre soţi este pus sub interdicţie;
- dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copii;
- dacă, înainte de fînaiizarea procedurii de divorţ, unui dintre soţi a decedat, căsătoria încetând 

prin deces.
1. Activitatea de stare civiiă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu 

privire ia acteie de stare civiiă, republicată cu modificăriie şi compietăriie ulterioare şi a 
prevederilor Coduiui Familiei.

2. Taxeie pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului stare civiiă se fac venit ia 
bugetui iocai ai Comunei Boibosi, responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare 
revenind Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrai primăriei.

3. Taxeie achitate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi 
funcţionare , respectiv pentru acoperirea cheituielilor pentru procurarea formularelor cu regim 
specia], furnituri de birou, consumabiie imprimante, întreţinerea sistemelor informatice.

NOTĂ: Documentele pentru care se va achita taxa specială se eiiberează în termeneie 
menţionate anterior, caicuiate începând cu prima zi iucrătoare, ulterior depunerii cererii.

1H. TAXA ELIBERARE CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ FISCALĂ

L Taxa eiiberare certificate de atestare fiscaiă este de 5 tei pe certificat.
2. Taxa eiiberare certificate de atestare fiscaiă constituie venit cu destinaţie specială ia 

bugetui iocai, şi se utilizează pentru acoperirea unor cheituieli ce se efectuează pentru 
menţinerea la parametrii optimi a sistemuiui informatic (achiziţionare si intretinere, 
calculatoare si echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor pentru acestea, achiziţionarea de 
bunuri mobiie (mijloc de transport, mobilier,dotări).

IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA DE COPH ALL DOCUMENTELOR 
LXISI LNTT ÎN ARHIVA LAT A COMLNLI BOLBOSI

L Taxa pentru eliberarea de copii ale documentelor existente in arhiva UAT a 
Comunei Boibosi se stabiieste astfel:

Persoane fizice___________________________________ Persoane juridice
a) 3 iei/fiia, format A4 5 iei/fita, format A4
b) 5 iei/fiia, format A3 7 iei/fiia, format A3

2. Taxa pentru eliberarea de copii aie documentelor existente in arhiva UAT a Comunei 
Boibosi constituie venit cu destinaţie speciaiă, şi se utiiizează pentru acoperirea cheituieiiior 
ce se efectuează pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic (achiziţionare 
si intretinere, caicuiatoare si echipamente I.T.), asigurarea consumabiieior pentru acestea, 
achiziţionarea de bunuri mobiie (mijloc de transport, mobiiier, dotări).



V. TAXA PENTRU EXECUTAREA I)F FOTOCOPII AEF DOCUMENTE! OR 
PREZENTATE DE CONTRIBUABILI

1. Taxa pentru executarea de fotocopii ale documentelor prezentate de contribuabili se 
Stabileşte după cum urmeaza

c) 0.50 lei/pagina format A4 alb-negru
d) 1.00 lei/pagina format A3 alb-negru
e) 1.00 lei/ pagina format A4 color
f) 1.50 lei/ pagina format A3 color

3. Taxa pentru executarea de fotocopii ale documentelor prezentate de contribuabili 
constituie venit cu destinaţie specială, şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se 
efectuează pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic (achiziţionare si 
intretinere, calculatoare si echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor pentru acestea, 
achiziţionarea de bunuri mobile (mijloc de transport, mobilier, dotări).

VI. TAXA PENTRU LEGALIZAREA COPIILOR DE PE DOCUMENTELE 
PREZENTATE DE CONTRIBUABILI CONFORM LEGII NR.36/1995

2. Taxa pentru inregistrare contracte arenda,comodat,etc,se stabileşte la 20 lei
3. Pentru legalizarea documentelor ce se depun in cadrul Programului de Cadastru 

sistematic nu se percep taxe de legalizare.
4. Taxa pentru executarea/legaiizarea copiilor documentelor prezentate de contribuabili 

constituie venit cu destinaţie specială, şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se 
efectuează pentru menţinerea la

parametrii optimi a sistemului informatic (achiziţionare si intretinere, calculatoare si 
echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor pentru acestea, achiziţionarea de bunuri 
mobile (mijloc de transport, mobilier, dotări).

VII. TAXA TRANSMITERE / RECEPTIONARE DOCUMENTE PRIN 
APARATURAFAX

1. Taxa pentru transmitre / receptionare de documente prin aparatura fax a Primăria
Bolbosi se stabilste astfel:

a) 1.00 leu/pagina transmisa pentru destinaţii locale
b) 5.00 lei/pagina transmisa pentru destinaţii internaţionale in zona UE
c) 8.00 lei/pagina transmisa pentru destinaţii internaţionale in afara zonei UE

2. Taxa pentru transmitre / receptionare de documente prin aparatura fax a Primăria 
Bolbosi constituie venit cu destinaţie specială, şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor 
ce se efectuează pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic 
(achiziţionare si intretinere, calculatoare si echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor 
pentru acestea, achiziţionarea de bunuri mobile (mijloc de transport, mobilier, dotări).



Viii. TAXA TIPĂRIRE LA IMPRIMANTA

1. Taxa pentru tipărire la imprimanta utilizandu-se aparatura si consumabilele existente 
in dotaraea Primăria Bolbosi se stabileşte astfel:

a) 0.50 lei/pagina pentru text format A4
b) 1.00 leu/pagina pentru text format A3

2. Taxa pentru tipărirea la imprimanta constituie venit cu destinaţie specială, şi se 
utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menţinerea la parametrii 
optimi a sistemului informatic (achiziţionare si intretinere, calculatoare si echipamente I.T.), 
asigurarea consumabilelor pentru acestea, achiziţionarea de bunuri mobile (mijloc de 
transport, mobilier, dotări).

IX. TAXE DE PÂSUNAT PENTRU ANIMATE

1. Proprietarii de animale care utilizează păşunile din domeniul privat al U.A.T Comuna 
Bolbosi sunt obligaţi la plata taxei de păşunat.

2. Taxa de păşunat este valabilă până la închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 
păşune, potrivit prevederilor O.U.G. 34/2013.

3. Taxa de păşunat se stabileşte în baza declaraţiei de impunere potrivit datelor din 
tabelul următor:

l.TAXE DE PĂŞUNAT -  tei/ca a/an

Nr.
Crt. Categorie animale

NIVELUL APUCAT ÎN 
ANUL FISCAL 2018 

Lei/cap/an

Indexare conform 
art. 491 din Legea 

nr. 227/2017 
%

NIVELUL APLICAT i 
ÎN ANUL FISCAL 

2019
Lei/cap/an

t bovine, cabaline peste 2 ani - 1,3 5
bovine, cabaline sub 2 ani - 1,3 3

3 ovine, caprine - 1,3 !

4. Taxa de păşunat, utilizare suprafeţe pentru agricultura se plăteşte în două tranşe egale, 
până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

5. Taxa de utilizare suprafeţe din domeniul public al Comunei Bolbosi se stabileşte la 
200 lei ha/an .

6. Neplata taxei de păşunat şi utilizare suprafeţe agricultura în termen atrage după sine 
calculul şi plata majorărilor de întârziere, de 1 % / lună, precum şi aplicarea măsurilor de 
urmărire şi executare silită, prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

7. Taxa de păşunat şi de utilizare suprafeţe pentru agricultura amplasare, se fac venituri la 
Bugetul activităţilor autofinanţate din cadrul LAT Comuna Bolbosi.

S. Modelul formularului DECLARAŢIE DE IMPUNERE PRIVIND UTILIZARE 
SUPRAFEŢE $1 PENTRU PAŞUNAT este stabilit după cum urmează:



ROMANŢA

JUDEŢUL GOR!

COMUNA BOLBOSi 
Locaiitatea Boibosi, str. Principaiă nr. 49

E-maii: primaria_boibosi@yahoo.com, Tei./Fax. 0253-287.505 /0253-287.755

Nr................ /.

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
privind stabilirea taxeior pentru amptasare, utiiizare suprafeţe pentru 

stâne şi pentru păşunat pentru an ui

NUME şi PRENUME/DBNUMIRE FIRMA..............................................................................
CNP/CIF........................................................ , identificat prin BI/CI seria .........  nr..........
........................................  ia data ................................., cu domiciiiui /sediui !n locaiitatea
............................, strada
........................................................................ . n r ......... , b t .........., s c .........., et........, a p ........, cod
poştai............. ........... , teiefon/fax
............................. , deciar următoareie:

eiiberat de

I.Taxe utiiizare suprafeţe din domeniu! public

Nr.
Crt.

Locui ampiasării 
Taria/ Parceiă 

(denumire popuiară)

Suprafaţa de teren 
ocupată

Vaioare 
unitară 

200 iei/ha/an

**
Totai taxă

*
Observaţii

0 i 2 3 4=2x3

_____

II. Taxe păşunat

Nr.
Crt.

Număr totai de 
animate din care:

Bovine, cabaiine 
peste 2 ani -  5 

iei/cap/an

Bovine, cabaiine 
sub 2 ani -  3 

iei/cap/an
Ovine, caprine 

1 !eu/cap/an
Porcine 

1 ieu/cap/an Totai taxă 
-ie i-

Nr. Vaioare
taxă

Nr. Vaioare
taxă

Nr. Vaioare
taxă

Nr Vaioare
taxă

o 1—2+4+6+8 2 3= 2x5 iei 4 5=4x3iei 6 7= 6x1 ieu 8 9=8x1 ieu 10=3+3+7+9

]

Sub sancţiuni ie aplicate faptei de fals în deciaraţie, deciar pe propria răspundere, cunoscând prevederiie Coduiui 
Penai, că dateie din această deciaraţie sunt reaie şi compiete.

Data compietării........

(semnătura autografă)

./ 20

mailto:primaria_boibosi@yahoo.com


9. S A N C Ţ I U N I

(!) Constituie contravenţie nedeciararea, deciararea cu întârziere sau declararea 
eronată a dateior se sancţionează cu amendă între 60 tei şi 240 iei.

(2) Constatarea contravenţiiior şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi 
persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei 
publice locale, in baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180 / 2002 cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusive posibilitatea achitării pe loc sau în termen de 
cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului -  verbal ori, după caz, de la data comunicării 
acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

X. TARIFE ALTE AUTORIZAŢII COMERCI ALE

NIVELUL APLICAT ÎN Indexare conform art. 491 din Legea NIVELUL APLICAT ÎN
ANUL FISCAL 2018 nr. 227/2017 ANUL FISCAL 2019

lei ________________%________________ lei
1. Taxa comerţ ambulatoriu !ei/zi

10 1-3 10
2. Taxa autorizare de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi temporare

25 1.3 25

1. Taxa eliberare aviz program de funcţionare precum şi taxa pentru viza anuală a 
acestuia pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi 
serviciilor de piaţă care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 
5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) constituie venit cu destinaţie specială, fiind 
instituită potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi 
a prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului, republicată, O.G. nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, H.G. nr. 
333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

2. Domeniu! de activitate pentru care se instituie taxa d% erare aviz prapran? de 
/unefianare preau/u şt taxa pentru viza anua/a a acestuia îl reprezintă exercitarea activităţilor 
comerciale în zone publice, în structuri de vânzare cu sediu fîx sau ambulant, permanent sau 
după caz, sezonier, de către agenţi economici, în condiţiile prevederilor legale şi a ale HCL nr. 
59/2011 privind privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Bolbosi.

3. Taxa e//Aera/e avî: pragram de yuncpanare precum ş/ taxa pentru viza auua/a a 
acestuia trebuie achitată de către operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi 
prestări servicii în oraşul Bolbosi.



4. Taxa se plăteşte până la data de Slmartie a fiecărui an ia casieria Primăriei Comunei 
Boibosi sau prin virament bancar.

5. Operatorul economic este considerat autorizat în momentui eliberării avizului 
program de funcţionare.

6. Activitatea de avizare de realizează de către persoana din cadrul Compartimentului 
Control Comercial şi Autorizare cu atribuţii în acest sens.

7. Taxele de autorizare şi funcţionare ale căror tarife sunt stabilite la puntele 1 şi 2 din 
tabelul de mai sus se fac venit la bugetul local şi sunt utilizate parţial pentru cheltuielile 
generate de procurarea formularelor tipizate necesare în activitatea Compertimentului Control 
Comercial şi Autorizare, întreţinerea echipamentelor IT procurarea cosumabilelor, etc.

XI. TAXE $1 TARIFE PENTRU UTILIZAREA CAM!NULI I 
CULTURAL SI________ TÂRGULUI SAPTAMANAE 1GIROSU

1. Taxe şi tarife pentru utilizarea spatiilor si aparaturii sportive din cadrul sălii de 
sport:

Nr.
Crt. Indicatori

NIVELUL APLICAT ÎN 
ANUL FISCAL 2018 

-Iei-

Indexare 
conform 

art. 491 din 
Legea nr. 
227/2017 

%

NIVELUL APUCAT ÎN 
ANUL FISCAL 2019 

-iei-

j—
-
1

Folosire cămin cultural pentru 
diverse evenimente 100 L3 101

i

2. Taxe şi tarife pentru utilizarea spatiilor si aparaturii din cadrul "Târg 
saptamana! Igirosu":

Nr.
Crt. Indicatori

NIVELUL APLICAT ÎN 
ANUL FISC AL 2018 

-Iei-

Indexare 
conform art. 

491 din Legea 
nr. 227/2017 

%

NIVELUL APLICAT ÎN 
ANUL FISCAL 2019 

-lei-

Agenţi
economici

Producători
particulari

Agenţi
economici

Producători
particulari

i
i *

Folosirea meselor şi tarabelor din 
târg pentru vânzarea produselor 
agroalimentare şi neaiimentare 

- lei/zi -

3,50 2,50 L3 4

! 2

Folosirea meselor din hala pentru 
vânzarea de produse 

- /ef/zz' -
5 4 1,3 5 5

_ _ _ J _______^ ______ ---- ---- ----------- . . . .---------



3 Taxa cantar- /eî/cantar/re Sub 100 kg Peste 100 kg L3 Sub 100 kg Peste i 00 kg

5 10 1 ,3 5 1 0
_1

4

Comercializarea materialelor de 
construcţii, obiectelor din lemn 
(butoaie, mobilier, tocărie,etc) 

-/e/Aî-

8 3 1,3 8 3

5 Rezervare mese pentru piaţa 
agroalimentară X X X X X

6. Comerţul alimentar lOiei mici iO iei gogoşi 10 10 1 0
7. Comerţ cu amănuntul al textilelor 10 10 10 1 0 10
8. Comerţul cu animalele 2 iei 

/cap

Taxe!e pentru utilizarea spatiilor si aparaturii din cadru) "Târg saptamana) Igirosu se 
fac venituri ia Bugetul activităţi)or autofinanţate a) UAT Comuna Bol boşi şi sunt utilizate 
pentru întreţinerea şi funcţionarea "Târg saptamana! Igirosu

XII. TAXE ŞI TARIFE PENTRU SERVICII PRESTATE

In conformitate cu prevederile art. 484, alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 
modificata si completata, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice, Consiliile Locale pot adopta taxe speciale. Conform art. 484, alin 
(3) din Legea 227/2015 „taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice 
care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit 
regulamentului de organizare si funcţionare a acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit 
legii, sa efectueze prestaţii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciuCuantumui 
taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral 
pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru achitarea serviciilor publice de interes local, 
precum si pentru finanţarea cheltuielilor de intretinere si funcţionare ale acestor servicii".

TAXA DE SALUBRIZARE
în Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, la art.30, alin. (1) se prevede că: „ 

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 
Consiliile Locale, judeţene si Consiliul Generai a! municipiului Bucureşti, după caz, aproba 
taxe speciale", iar ia alin. (2), „ Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile 
obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum si pentru finanţarea cheltuielilor de 
intretinere si funcţionare ale acestor servicii". Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
Consiliile Locale pot adopta taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale,



create pentru persoanele fizice si juridice.

Salubrizare Persoane fizice Persoane juridice
Taxa 2 !ei/persoana 10 lei/punct lucru

TAXA ALIMENTARE APA INDUSTRIALA
în Legea nr. 273 / 2006 privind finanteie publice locale, la art.30, alin. (1) se prevede că: „ 

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 
Consiliile Locale, judeţene si Consiliul General al municipiului Bucureşti, după caz, aproba 
taxe speciale", iar la alin. (2), „ Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile 
obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
Înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum si pentru finanţarea cheltuielilor de 
intretinere si funcţionare ale acestor servicii". Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
Consiliile Locale pot adopta taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale, 
create pentru persoanele fizice si juridice.

Alimentare cu apa industriala Persoane fizice j Persoane juridice
Taxa 2 lei/persoana j 2 lei/mc

Art.9. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Comunei Bolbosi. , 
Secretarui comunei Bolbosi,Compartiment Contabilitate buget, Impozite şi Taxe 
Locale,Compartimentele din cadru! Primăriei Bolbosi, Serviciile şi Instituţiile subordonate 
Consiliului Local ai Comunei Bolbosi.

Art. 10. (1) Prezenta hotărâre se comunică la Prefectura Judeţului Gorj în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija 
Secretarului comunei Bolbosi.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 
publice locale.

Preşedinte de şedinţa, 
Consilier ,
Giosu Pe

NR. ^

Contrasemnează,
Secretar

Foamete Lucretia Ancuta

u
Adoptata cu un număr de.9r...voturi pentru^.voturi HAGb.

impotriva.din 12 consilieri in funcţie. /
DATA: 17.12.2018


